〒505-0033 Gifu-ken
Minokamo-shi Nakatomi-cho 1-1-10
Fone: 090-7685-8546 ou 090-9198-4592
Fone: 0574-283908 Fax: 0574-285098
transferencia@heberservice.com

www.heberservice.com

GAIMEN KIRIKAE – TRANSFERÊNCIA de CARTEIRA DE MOTORISTA ESTRANGEIRA P/ JAPONESA

LISTA DE DOCUMENTOS PARA CARTEIRA DE MOTORISTA JAPONESA

 Zairyu Card (atualizado – visto, endereço, passaporte, nome, etc)
 Atestado de Residência (emitido pela prefeitura c/ validade – 6 meses)
 Carteira de Motorista (CNH do Brasil válida)
 RG /Identidade do Brasil (apresentação obrigatória)
 Prontuário Detalhado emitido pelo Detran/Ciretran
 Passaporte (Novo e Vencidos ->>> todos os passaportes antigos)
 Certidão de Casamento (no caso de alteração de sobrenome por motivo de casamento ou separação)
 Foto p/ a Ficha de Inscrição (Tamanho -> 3,0cm x 2,4cm) [recente - últimos 6 meses]
 Outros:_______________________________________________________________
Custos / Preços / Prazos de Pagamentos


Tradução de documentos - JAF: ¥ 5.000

 Heber Service (Assessoria/Assistência/Transporte): ¥ 38.000 até o dia da entrevista ( válido por 3 vezes )
 Auto Escola para aprender o percurso do teste  prova de direção:
HIRABARI: ¥ 3.700 (matrícula) e ¥ 7.400 / aula de 50 minutos

- pagamento efetuado no dia da reserva de aula.
- pagamento À VISTA e realizado na AUTO-ESCOLA no momento da reserva.
- pagamento no cartão de crédito terá acréscimo de 10% nos valores acima.


HIRABARI

Centro de Habilitação: ¥ 3.350/ prova (ex. de vista e teoria =¥ 2.550 + exame prático = ¥ 800) ***

 Emissão da Carteira de Motorista: ¥ 2.050 ***

*** VALORES PAGOS NO CENTRO DE HIRABARI

Datas e Prazos
Aulas: todos os dias, de 2a a 6a feira a partir das 16:00 h., sábado (manhã e tarde)
(exceto aos DOMINGOS)

Provas: a cada 7 a 15 dias (somente de 2ª a 6ª feira)

*Solicitamos especial atenção dos clientes que possuem CNH com prazo de validade muito curto (menos de
2 meses), pois ao vencer a CNH o candidato fica impossibilitado de continuar o processo.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
A quantidade de aulas necessárias para ser aprovado no 1º teste está em média, entre 3 a 4 aulas (2 a 3 dias p/aulas).
Pessoas que não possuem experiência em condução de veículos (direção), sugerimos que seja feita uma quantidade de
aulas acima da média, pois no momento do teste, o fator “confiança/segurança/manejo” faz a diferença durante a
avaliação. Durante as aulas e as provas serão ministradas instruções em “japonês”, mas a assessoria contratada fica
responsável pelo acompanhamento e tradução dos mesmos (português).

