
   

 

     

 

Tabela de Preços para Open , CPK e TPK 

Categorias Itens Incluídos nos Pacotes Preços dos Pacotes 

 
 Kart  Motor Fato Pneus Valor 

Iniciação 
Sim Sim Sim 2 Jogos (7 provas) (1) 731 € (2) 

-- Sim Sim 2 Jogos (7 provas) (1) 447 € (12) 

 Cadete 4T -- Sim (10) Sim 2 Jogos Slick + 1 Jogo de chuva 
(5) 

894 € (11) (16) 

 
 

 
Manutenção (3) Pneus S/ Motor C/ Aquisição de Motor (4) 

Juvenil 

Sim (8) 
1 Jogo por prova 

1 Jogo de chuva 
1160 € 2410 € 

Sim (8) Não 400 € (6) -- 

-- 1 Jogo por prova (13) -- -- 

X30 Júnior 

Sim (8) 
1 Jogo e meio por prova 

1 Jogo de chuva (7) 
1880 € 3750 € 

Sim (8) Não 470 € (6) -- 

-- 1 Jogo e meio por prova (14) -- -- 

X30 Sénior 

Sim (8) 
2 Jogos por prova 

1 Jogo de chuva  
2325 € 4115 € 

Sim (8) Não 470 € (6) -- 

-- 2 Jogos por prova (15) -- -- 

X30 Super 
Shifter 

Sim (9) 
2 Jogos por prova 

1 Jogo de chuva  
2300 € (9) 6300 €  

-- 2 jogos por prova (15) -- -- 

 



   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos valores apresentados acresce a taxa do IVA em vigor. 
(1) Os 2 Jogos dividem-se em 1 Jogo para Treinos e 1 Jogo para o Open + CNK + TPK; 
(2) Os valores apresentados são referentes ao aluguer do Kart + Motor para a época desportiva 2020 incluindo utilização e combustível do motor de sorteio. O Fato também está incluído. No final da época desportiva, após a 
devolução do Kart + Motor, será feita uma avaliação do conjunto sendo cobradas as respetivas reparações e peças necessárias a colocar no conjunto de forma a garantir o seu normal e seguro funcionamento (conforme contrato 

de aluguer a celebrar com a RIAKART); 
(3) Os planos de manutenção estão descritos nos anexos seguintes; 
(4) Motor completo com todos os acessórios; 
(5) Os 2 Jogos Slick para toda a Época (Open + CNK + TPK) e 1 jogo de chuva; 
(6) Pacote de manutenção. Inclui peças e mão obra; 
(7)  1 jogo e meio para Open + 5 jogos e meio CPK + 1 jogo e meio TPK + 1 jogo chuva; total de 11 jogos e meio. 

(8) No valor está incluída mão de obra; 
(9) Não inclui mão de obra; 

(10) Aluguer de motor para a época de 2020 (Open + CPK + TPK);  

(11) Os valores apresentados são referentes ao aluguer do Motor para a época desportiva 2020 incluindo o aluguer de pista de Sexta-Feira. O Fato também está incluído. No final da época desportiva, após a devolução do Motor, 

será feita uma avaliação sendo cobradas as respetivas reparações e peças necessárias a colocar de forma a garantir o seu normal e seguro funcionamento (conforme contrato de aluguer a celebrar com a RIAKART). 
(12) Os valores apresentados são referentes ao aluguer do Motor para a época desportiva 2020 incluindo utilização e combustível do motor de sorteio. O Fato também está incluído. No final da época desportiva, após a 

devolução do Motor, será feita uma avaliação do mesmo sendo cobradas as respetivas reparações e peças necessárias a colocar de forma a garantir o seu normal e seguro funcionamento (conforme contrato de aluguer a celebrar 
com a RIAKART). 

(13) Valor de voucher de 1 jogo – Pneus Slick YJL, por prova = 121,00€ + IVA; opção válida para quem não adquire pack. 

(14) Valor de voucher de 1 Jogo e meio – Pneus Slick YNC, por prova = 240,00€ + IVA; opção válida para quem não adquire pack. 
(15) Valor de voucher de 2 jogos – Pneus Slick YNB, por prova = 280,00€ + IVA; opção válida para quem não adquire pack. 
(16) Os motores serão fornecidos com conta-horas e a cada 8 horas procede-se à mudança de óleo e verificação de motor. 

 
 

 

                                      

 



   

 

     

 

 

Plano de Manutenção Categorias Cadete e Juvenil (Motor Puma) 

Artigos Descrição Quantidades 

EBP-850**-CV/CR Pistão Completo Verde/Vermelho 48.** 2 

B-10321-R Cavilhão Pistão 2 

E-10440 Rolamento Biela Superior 2 

E-38436 Anilha de Bronze 2 

F-10425A Vedante do Carter 4 

A-85990 Jogo de Juntas 2 

        ** Depende da medida do Pistão. 

 

 

Plano de Manutenção Categoria X30 Junior e Sénior (Motor X30) 

Artigos Descrição Quantidades 

BP-250**-CV/CR Pistão Completo Verde/Vermelho 54.** 2 

B-30320-R Cavilhão Pistão 2 

E-10440 Rolamento Biela Superior 2 

X30125450 Cavilhão Cambota 1 

X30125431 Rolamento Biela Inferior 1 

X30125436 Anilha de Bronze 2 

X30125425A Vedante do Carter 4 

X30125990 Jogo de Juntas 1 

                                                             ** Depende da medida do Pistão. 

 

 

 

 



   

 

     

 

 

 

 

 

 

Plano de Manutenção Categorias X30 Super Shifter (Motor X30 Super Shifter) 

Artigos Descrição Quantidades 

TZA-20601A-63.**CV Pistão Completo Verde/Vermelho 63.** 2 

IFC-50350 Rolamento Biela Superior 2 

X30125450 Cavilhão Cambota 1 

X30125431 Rolamento Biela Inferior 1 

X30125436 Anilha de Bronze 2 

TZC-50101-C Biela Completa 1 

X30125425A Vedante do Carter 2 

IZZ-125991 Jogo de Juntas 2 

        ** Depende da medida do Pistão. 


