POLÍTICA DE PREÇOS AMIKA 2020

LEIA COM ATENÇÃO PARA ENTENDER OS VALORES PRATICADOS E AS FORMAS DE PAGAMENTO
Publicado em 27de novembro de 2019

Em 2020 a AMIKA está reduzindo o valor da taxa de inscrição e excluindo a mensalidade, fixando valores
para cada operação e kartódromo aonde vai realizar seus campeonato mensais.

TAXA ÚNICA DE INSCRIÇÃO
O piloto que desejar correr em qualquer campeonato com etapas mensais deverá pagar uma taxa de
inscrição de R$ 165,00.
Essa taxa dá direito ao piloto de participar de quantos campeonatos mensais da AMIKA ele quiser, sem
pagar outras inscrições, ou seja, com apenas uma taxa de inscrição o piloto pode participar de quantos
campeonatos desejar.
Ao pagar a taxa de inscrição o piloto receberá os seguintes benefícios:
•
•
•
•
•
•
•

Números da sorte para concorrer a um carro O km conforme regulamento da promoção;
Camiseta exclusiva da AMIKA (apenas uma, mesmo que participe de diversos campeonatos);
Um voucher de R$ 30,00 para utilizar em produtos Corsa Racing;
Premiação aos melhores de cada campeonato conforme regulamentos;
Sorteio de vagas para Eventos Nacionais da AMIKA;
Sorteios de brindes exclusivos a pilotos AMIKA conforme promoções pontuais;
Inclusão do nome no ranking nacional de kart indoor (PKI).

O valor da taxa de inscrição poderá ser reduzida ou zerada conforme período do ano visando atrair novos
clientes para campeonatos já em andamento ou com poucas etapas, porém com consequente redução de
benefícios.

MENSALIDADE AMIKA
Não haverá mais a mensalidade a ser paga durante o ano todo independente do piloto comparecer ou não
comparecer nas corridas. A partir de 2020 se o piloto não puder participar de alguma etapa, não será
cobrado em nada, entretanto vale se atentar ao fato que um número de faltas acima do previsto pode
acarretar na exclusão do campeonato e o piloto perde o direito a concorrer ao carro 0 Km e demais
prêmios.
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VALORES DAS CORRIDAS POR OPERAÇÃO/KARTÓDROMO
Cada corrida em cada kartódromo passa a ter um valor fixo único sem descontos progressivos. Comparando
com as temporadas passadas e removendo a mensalidade, as operações mais antigas ficaram mais baratas
especialmente a quem correr dois ou mais campeonatos.
TABELAS DE PREÇOS 2020
Kartódromo

Bateria

Custo

Speed Park
Speed Park

30 min
40 min

R$ 150,00
R$ 185,00

Nova Odessa
Nova Odessa
Nova Odessa

20 min
25 min
30 min

R$ 100,00
R$ 140,00
R$ 160,00

K. Granja Viana
K. Granja Viana
K. Granja Viana
K. Granja Viana

20 min
25 min
30 min
65 min

R$ 120,00
R$ 150,00
R$ 170,00
R$ 310,00

Observações
Os valores apresentados na tabela já foram negociados pelos kartódromos para a temporada 2020, porém
poderão ser alterados a qualquer momento e sem aviso prévio conforme reajustes que possam ser
aplicados pelos kartódromos ou quaisquer outros imprevistos.
A tabela poderá ser atualizada a qualquer momento com a inclusão de mais kartódromos que poderão
receber campeonatos com etapas agendadas previamente.

FORMAS DE COBRANÇA
A AMIKA trabalha com cobrança eletrônica. O documento de cobrança é enviado por e-mail por uma
empresa chamada GERENCIANET / FORTUNANET. O título do e-mail vem como "Fortunus - AMIKA
EVENTOS DESPORTIVOS" Fique atento à sua caixa de spam, pois em alguns casos esse tipo de mensagem
com link de cobrança é filtrada como SPAM. Se não receber nada em 48 horas entre em contato conosco.
Em algumas de nossas operações aceitamos cartão de débito, crédito ou dinheiro no pagamento a vista e
diretamente no kartódromos, mas isso será informado aos pilotos em cada situação específica.

