
Preço super promocional para  AT Preço super promocional para  MT

¥270,000 ¥285,000
税込267,150円＋仮免許証紙代2,850円（非課税）＝総額270,000円 税込282,150円＋仮免許証紙代2,850円（非課税）＝総額285,000円

Imposto incluso

■Preço promocional (Aulas entre:1/12/2022 a 16/12/2023)

【Detalhes da promoção] ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
O preço inclui a taxa de matricula, treinamento e teste de habilidade ・Aceitamos pagamento em dinheiro, transferência bancária, a prazo, crédito e PayPay (os
clientes que optarem por pagamento a prazo devem concluir os procedimentos necessários com antecedência. Favor informar-se na recepção.)・Verifique as 
regras de admissão com antecedência・・Caso queira extender o treinamento prático, será necessário o adicional de 5.632 ienes por hora・・Ao refazer o teste de 
habilidade ou refazer o teste escrito para uma licença provisória (karimen), você deverá pagar uma taxa adicional prescrita a cada vez. ・Reembolsos para 
desistências (cancelamentos) serão calculados com base nas regras de admissão.・Treinamento de habilidades pode ser que seja extendido dependendo da 
situação de habilidade adquirida.・O treinamento de alta velocidade será realizado usando um veículo real ・Caso tenha qualificações (médico, enfermeiro, etc.) 
que estão isentos do treinamento de primeiros socorros, informe-nos・Cancelamentos no dia do treinamento prático será cobrada a taxa de cancelamento・Em
caso de mudança de horário por motivos pessoais, será cobrado a taxa de alteração.
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Vantagem 1

[O plano mais acessível de todo o ano]

Vantagem 2

[Serviço gratuito da montagem de programações]

Por ser de tempo limitado do feriado de dezembro a janeiro. Os 

cursos serão de período diurno de até a tardezinha. 

As vantagens são oferecidas porque o período noturno dos dias de 

semana, sábados, domingos e feriados, e durante as férias de inverno 

estarão fechados. 
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＝1時限目～7時限目で教習を受講していただきます。
＝教習の受講はありません。
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SUPER Promoção!

*Participar da cerimônia de ingresso antes
de iniciar as aulas.

Imposto incluso

SUPER Promoção!

SUPER Promoção!

Antes de iniciar as aulas já iremos montar o cronograma até a sua 
formatura. O cronograma das aulas será de até a tardezinha durante 
a semana e com a meta  de se formar até o início de fevereiro.

*O horário das aulas será especificado pela nossa escola, e você será 

solicitado a efetuar as aulas do 1º ao 7º horário em dias úteis. (Não 

haverá aulas após o 8º horário em dias de semana, sábados, domingos, 

feriados e recesso de inverno.) · Caso o horário seja alterado por 

conveniência do cliente, solicitaremos o pagamento da taxa de alteração. -As aulas serão nos horários 1º ao 7º horário
-Não haverá aulas nestes dias.

Auto-escola Kyosei unidade SakuramachiAuto-escola Kyosei

Okazaki-shi Ida-cho Aza Baratsubo 34 Nishio-shi Yonezu cho Arako 24


