
Takara Driving School　Orientação entrando
Aqui Voce pode fazer o teste de habilidade prática para dirigir.
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ATguentei menkyo (Habilitaçao limitado)  
(Habilitaçao para carros normais que sao automáticos ) 
ATguentei menkyo (Habilitaçao limitado)  
(Habilitaçao para carros normais que sao automáticos ) 

MTmenkyo  (Habilitaçao para todos os tipos de carros automáticos)MTmenkyo  (Habilitaçao para todos os tipos de carros automáticos)

※aulas na pista de kosoku fazemos com carro normal

※Cancelamento de contrato no meio do percurso reembolsamos somente a taxa das aulas que sobraram,e a taxa
　de certificaçao oficial

※aulas na pista de kosoku fazemos com carro normal

※Cancelamento de contrato no meio do percurso reembolsamos somente a taxa das aulas que sobraram,e a taxa
　de certificaçao oficial

316,300 円316,300 円

331,740 円331,740 円

O preço de instruçao abaixo citadomos o preço conforme o pacote.

Temos varios suportes

・Taxa de 26 aulas  teóricas

・Taxa de 31 aulas  práticas AT

・Taixa de 34 aulas  práticas MT

・material didatico como livro escolar (livro didatico)Soleçao de perguntas

・taxa do teste de Habilidade da Conclusão de curso, taxa do teste da formatura do curso

・Taxa para 1 teste do curso de Carteira provisória (karimen) em nossa escola

※Não inclui a taxa das aulas para carteira de habilitaçáao (honmen)
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・Elaboramos o horario das aulas conforme o seu tempo disponivel

・Temos transporte gratuito e creche 

・Elaboramos o horario das aulas conforme o seu tempo disponivel

・Temos transporte gratuito e creche 

Para reserva precisa trazer.

para maiores informações entre em contato conosco.

Contact person: Mr. Tanaka

Address: 63-1 Hiroishiyokomachi, Mito-cho, Toyokawa-shi, Aichi

Zip code: 526-0059　　Tel: 0533-76-3939

・Taxa(dinheiro) para inscrição
・Carteira original do Registro de Estrangeiro
    (Gaikokujin Touroku)
・Passaporte
・Comprovante de Residência
・Oculos ,lente de contato (pra quem precisa )
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