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ARRECADAÇÃO DE KARTS

Período\Preço Arrecadados

Anual €500,00

Semestre €300,00

Trimestre €160,00

Mensal €60,00

Semanal €20,00

O KIRO dispõe de serviço de arrecadação de kart particulares, pago anualmente, que confere aos seus

beneficiários de um preço reduzido de aluguer de pista, bem como descontos na loja do kartódromo (1). Para

além de aluguer anual – pago antecipadamente -, os clientes poderão parquear os seus karts por períodos

mais curtos, p.e., semana, mês, trimestre ou semestre. Este serviço de arrecadação facilita a utilização do seu

kart, por parte do proprietário, pois não têm o inconveniente de comprar um atrelado para se deslocar para

a pista. Neste serviço estam incluídas as operações de retirar ou arrecadar o kart e ainda a afinação e a

preparação para entrar em pista. Contudo, este serviço não inclui limpezas, operações de manutenção ou

peças.

Os preços indicados incluem IVA à taxa legal em vigor.

(1) A redução de preços para o aluguer de pista ou os descontos da loja só se aplicam se o cliente tiver

regularizado o pagamento da arrecadação.

Tabela de Preços
Em vigor desde 1 de Março de 2018. Sujeita a alterações sem aviso prévio.

PERIGO DE ACIDENTE: cada elemento da equipa deverá 
aconselhar os seus acompanhantes a não permanecer nas 
boxes ou no corredor das boxes, junto à pista. Também não 
serão permitidas crianças e animais de companhia no corredor 
das boxes.
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REGULAMENTO DO ALUGUER DE ESPAÇO PARA ARRECADAÇÃO DE 

KARTS PARTICULARES

1 – O presente regulamento destina-se a todos os clientes do kartódromo que tenham efetuado um aluguer de

arrecadação para kart próprio. Pelo facto de assinarem o presente, comprometem-se a cumpri-lo na íntegra,

sob pena de extinção do serviço prestado pelo KIRO, sem direito a indemnização ou devolução de qualquer

valor pago;

2 – O serviço de arrecadação de kart, prestado pelo KIRO diz respeito exclusivamente à guarda do kart nas

instalações do KIRO. Todo o restante material de apoio que o cliente não possa levar para casa (p.e., o porta-

kart) deverá ficar devidamente identificado e armazenado junto do kart;

3 – O preço da arrecadação constante na tabela não inclui qualquer serviço de manutenção, reparação ou

substituição de peças. Contudo, o cliente poderá pedir atempadamente que lhe seja retirado o kart da sua

arrecadação e preparado para ir para a pista (verificação da pressão de pneus e olear a corrente, p.e.) sem

quaisquer encargos adicionais;

4 – O cliente, quando se dirigir às boxes já deverá levar consigo o selo de aluguer de pista que deverá colar no

porta-número dos seu kart;

5 – O cliente deverá respeitar e fazer respeitar o regulamento de aluguer de pista a karts particulares;

6 – Após a utilização do kart, o cliente deverá colocar o kart na oficina, pronto a ser armazenado e, de

preferência, limpo e em cima do porta-kart. O KIRO não se responsabilizará por perdas ou danos materiais até

à entrega do mesmo;

7 – Findo prazo da arrecadação e salvo indicação expressa em contrário, por parte do cliente, o contrato de

arrecadação renova-se automaticamente pelo mesmo período. Caso contrário, o cliente terá de vir levantar o

kart;

8 – O cliente perderá o direito à redução de preços, quer nos alugueres de pista, quer nos artigos da loja se se

encontrar com o pagamento da arrecadação em atraso;

9 – No caso de pagamentos em atraso, o KIRO procederá tal como conforme as nomas do Código Civil.

Nome do Proprietário:

Morada Completa:

Código Postal:

End. Electrónico: @

Contactos Telefónicos:

Dados p/ Fatura: Nome

Morada Completa:

Código Postal:

Número Identif. Fiscal:

Contactos Telefónicos:
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