
 

A  m e l h o r  f o r m a  d e  a v a n ç a r

Desfrute de uma jornada em circuito  
ao comprar no seu distribuidor habitual 
1 jogo de pneus MICHELIN dos tipos:
Power Slick Evo, Power Cup Evo, Power SuperSport Evo,  
Pilot Power 3 y Pilot Power 2CT.

2 Track Days 
no circuito de Estoril

2016

ESTORIL - 04/06/2016 i 04/09/2016

CALENDÁRIO DE CIRCUITOS

www.neumaticosmotoval.com/michelinpowerdays

GAMA

TAXA 
DE RECORTE*

REPARTIÇÃO 
DA BI GOMA 
DIANTEIRA 

REPARTIÇÃO 
DA BI GOMA 
TRASEIRA 

PERFORMANCES

UTILIZAÇÃO

0 % 5 % 7,5 % 10 %

MONO GOMA

13 %

100% CIRCUITO 
NÃO HOMOLOGADO 

PARA ESTRADA
95 % CIRCUITO 50 % CIRCUITO

50 % ESTRADA 85 % ESTRADA
100 % ESTRADA15 % CIRCUITO

ADERÊNCIA EM SECO / MANOBRABILIDADE ADERÊNCIA EM MOLHADO / DURAÇÃO

DUREZA DA BORRACHA 

2 2
325% 25%

50%

40% 40%
20%

30% 30%
40%

35% 35%
30%

25% 25%
50%

* É a percentagem de orfícios (ranhuras, lamelas, orifícios circulares) relativo à superfície total da banda de rolamento: 0%=slick, 50%= quer em orifício, quer em relevo. 

DURAMACIA

2 Track Days 
no circuito de Estoril

2016

Power Slick Evo Power Cup Evo Power SuperSport Evo

 

Informação e inscrições em  
www.neumaticosmotoval.com/michelinpowerdays

Telf. (0034) 927 510 251

A  m e l h o r  f o r m a  d e  a v a n ç a r

Venha ao circuito 
por apenas



COMO ESTÁ ORGANIZADA UMA 
JORNADA MIChElIN pOwER DAy?

 1.  Comprando um jogo de pneus MICHELIN (dos tipos Power 
Slick Evo, Power Cup Evo, Power SuperSport Evo, Pilot Power 
3 y Pilot Power 2CT), o distribuidor de pneus entregar-lhe-á 
um cartão com uma chave para a inscrição.

 2.  Para inscrever-se deverá registar-se nesta web:  
www.neumaticosmotoval.com/michelinpowerdays e liquidar 
37€ correspondentes ao seguro mais gastos de gestão.

 3.  Também terá que introduzir o código promocional. Se não o 
fizer e se não pagar a quantia acima referida, a inscrição não 
poderá formalizar-se.

 4.  Será avisado, via correio eletrónico, da confirmação do seu 
lugar e de todos os detalhes relativos ao Power Day.

 5.  A organização de Michelin Power Days atribuir-lhe-á  
um dos 5 grupos estabelecidos e poderá ver o horário  
na sua web.

 6.  Os grupos serão organizados por níveis.

 7.  No acesso ao circuito serão realizadas as verificações 
oportunas, devendo todos os pilotos:

 -  Ir equipados com pneus MICHELIN dos tipos indicados 
anteriormente.

 -  Apresentar o B.I. (ou Cartão de Cidadão) e nome completo 
do piloto que deverão coincidir com os dados da inscrição.

 -  Ter contratados o seguro proposto para o Track day  
(incluido nos 37€).

 -  Levar o equipamento completo: fato de couro, capacete, 
luvas e botas.

 8.  Cada grupo realizará 4 pistas de 20 minutos cada.

 9.   Ao finalizar o track day, todos os pilotos que tenham 
solicitado (contratado) as suas fotos, as recebe-las-ão  
em CD.

 10.  Receberá uma lembrança MICHELIN no circuito e que lhe 
será muito útil. IMPORTANTE:

Não se poderá rodar No cIrcuIto se os pNeus 
forem de uma marca dIfereNte da mIchelIN ou se 
algum modelo for dIfereNte dos aNterIormeNte 
meNcIoNados.

O QUE É MIChElIN pOwER DAyS?
São tracks days (pistas) onde a Michelin lhe dá  
a possibilidade (na sua edição portuguesa) de rodar  
no circuito do Estoril na compra de pneus Michelin  
dos tipos*:

 - Power Slick Evo - Pilot Power 3
 - Power Cup Evo - Pilot Power 2CT
 - Power SuperSport Evo

O piloto apenas pagará 37€ no ato da inscrição 
(correspondentes ao seguro mais gastos de gestão).
Numa Jornada Power Day contará com todos os meios 
necessários para desfrutar ao máximo de uma jornada em 
circuito:

ServiçoS iNCLUÍDoS NUm Power Day:
 - Briefing de pneus e circuito.
 - Serviço de peças de reposição.
 - Serviço mecânico.
 - Conselho de pressões.
 -  Serviço de Monitores.
 -  Box de abastecimento (Bebida-Café).
 -  Seguro assistência médica sanitária ilimitada.
 - Seguro RC.
 - Lembrança Michelin.
 - Possibilidade de assistir acompanhado.

E claro... Zelaremos pela sua segurança fazendo com que 
desfrute da sua moto da forma mais divertida!

ServiçoS CoNTraTaDoS NUm Power Day:
 - Serviço de cronometragem.
 - Serviço de ajustamento de suspensões.
 - Serviço de fotografia no circuito.

O pneu 
aconselhado 
pela Michelin 
para os Power 
Days!

Power SuperSport Evo

PROMOÇÃO 

VÁLIA  del 

01 / 03 / 2016  

al 02 / 09 / 2016

*  Estão especificamente excluídos pneus de MOTO2, POWER SLICK 
ULTIMATE y POWER CUP ULTIMATE.

DeSPaCHe-Se,
iNSCeva-Se JÁ!
 

inscrição em:  
www.neumaticosmotoval.com/michelinpowerdays

Os lugares do circuito irão sendo preenchidos por orden 
de inscrição dos clientes e que tenham comprado um 
jogo Michelin Power dos tipos Power Slick Evo,  
Power Cup Evo, Power SuperSport Evo, Pilot Power 3  
y Pilot Power 2CT.

 Quando os dois Power Days da edição portuguesa 
se completarem (200 lugares), a promoção dar-se-á 
por concluída.

Para aceder às jornadas Power Days, o cliente deberá 
ir equipado com pneus Michelin Power dos tipos 
anteriormente citados (haverá uma verificação rigorosa 
antes da entrada em pista) e ter-se inscrito previamente 
na web referida.

 Como medida de proteção e de segurança cada um dos 
assistentes às jornadas Michelin Power Days, deverá 
contratar o seguro incluído nos 37€ pagos no momento 
da inscrição através da respetiva web.

1.

2.

3.

4.


