
 

CAMPEONATOS  

ENDURANCE RENTAL KART 2022-v2 

1. Endurance Rental – 1º Etapa – 06 horas – 12/03/2022 

Investimento R$ 2.500,00 no cartão ou R$ 2.325,00 à vista. 

Data limite para pagamento da inscrição com desconto à vista até 31/01/2022. 

Data limite para pagamento da inscrição sem desconto à vista até 25/02/2022. 

Premiação em dinheiro para: 

• 1ª colocado – R$ 2.500,00 

• 2ª colocado – R$ 1.250,00 

 

2. Endurance Rental – 2º Etapa – 06 horas – 25/06/2022 

Investimento R$ 2.500,00 no cartão ou R$ 2.325,00 à vista. 

Data limite para pagamento da inscrição com desconto à vista até 31/01/2022. 

Data limite para pagamento da inscrição sem desconto à vista até 25/05/2022. 

Premiação em dinheiro para: 

• 1ª colocado – R$ 2.500,00 

• 2ª colocado – R$ 1.250,00 

 

3. Endurance Rental – 3º Etapa – 12 horas – São Paulo/Las Vegas – 24/09/2022 

Investimento R$ 5.950,00 no cartão ou R$5.535,00 à vista. 

Data limite para pagamento da inscrição com desconto à vista até 31/01/2022 

Data limite para pagamento da inscrição sem desconto à vista até 20/08/2022. 

Premiação inscrição para 24 horas Rental Kart de Las Vegas 2023 (vaga sujeito a 

confirmação) + incentivo em dinheiro, sendo: 

• Até 55 equipes inscritas R$ 5.000,00 de incentivo. 

• Mais de 55 equipes inscritas R$ 10.000,00 de incentivo. 

 

Campeão Endurance KGV (1ª, 2ª e 3ª etapa) 

Campeão – R$5.200 em dinheiro e uma vaga para o campeonato 500 Milhas 

Rental. 

Vice-Campeão – R$ 2.600,00 em dinheiro e uma vaga para o campeonato 500 

Milhas Rental.  

 



 
4. 500 Milhas Rental – 12 horas - 19/11/2022 

Investimento R$ 5.950,00 no cartão ou R$ 5.535,00 à vista. 

Data limite para pagamento da inscrição com desconto R$ 5.535,00 à vista até 

31/01/2022 para combos dos endurances. 

Data limite para pagamento das equipes aprovadas pela pré-seleção sem  

desconto: 31/08/2022. 

Pagamentos parcelados sem desconto em até 12x no cartão para compra dos 

combos até 31/01/2022. 

 

Premiação: 

➢ 1º colocado – R$ 6.000,00 em dinheiro 

➢ 2º colocado – R$ 3.000,00 em dinheiro 

➢ 3º colocado – R$ 1.000,00 em dinheiro 

 

                DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE TODOS OS CAMPEONATOS 

 

➢ A vista até o dia 31/01/2022 – R$ 15.720,00 + 5 vouchers por combo 

(totalizando no máximo 15 vouchers)para serem utilizados somente em  

baterias abertas no KGV (somente para quem fechar os três combos). 

➢ R$ 2.325,00 – Endurance 06 Horas 

➢ R$ 2.325,00 – Endurance 06 horas  

➢ R$ 5.535,00 – Endurance 12 horas  

➢ R$ 5.535,00 – 500 Milhas Rental 

 

➢ Parcelado em 10x até o dia 05/03/2022 - R$ 16.900,00  

➢ R$ 2.500,00 – Endurance 06 Horas 

➢ R$ 2.500,00 – Endurance 06 horas  

➢ R$ 5.950,00 – Endurance 12 horas  

➢ R$ 5.950,00 – 500 Milhas Rental 

 

 

Obs: Caso a equipe tenha sido contemplada com alguma premiação, o valor pago 

não será devolvido e ficará em conta assinada para usar em outros produtos do 

KGV. 


