LEGALIZAÇÕES
As legalizações na Raceland terão duas fases distintas. Uma fase inicial, a quando da
inscrição via web, e uma segunda fase, a quando se iniciar o processo de Legalização.
No momento da inscrição via web o requerente deve disponibilizar toda a informação
técnica solicitada, para que seja possível a execução dos ensaios e verificações
pretendidos, uma vez que a falta destes documentos poderá originar a inviabilização do
processo.
No momento da inscrição é feita uma análise gratuita, por parte dos nossos especialistas,
a todas as situações passíveis de ser legalizadas referidas nos dados e documentos
disponibilizados, no sentido de avaliar a viabilidade e a necessidade de alterações que
garantam a legalização. Após essa análise, e pela ordem de inscrição na plataforma web,
os requerentes são contatados para fazer as alterações necessárias, e posteriormente se
dará início ao processo de legalização.
Para dar início ao processo de legalização será necessário o pagamento de 60% do valor
total do serviço e levar o veículo às instalações da Raceland, em data e hora a definir
pelo departamento de legalizações e comunicadas ao requerente com a devida
antecedência, como forma de executar ensaios e inspecções baseados em verificações
visuais e técnicas da instalação dos acessórios. O tempo previsto para as verificações e
realizações dos ensaios é de 1h30 por veículo.
Não deve comparecer com o seu veículo nas nossas instalações sem marcação prévia
pelos nossos serviços.
Após os ensaios e verificações, a Raceland faz um projecto que inclui memória descritiva
das alterações do veículo, Certificados, Relatórios com resultados dos ensaios e
Fotografias elucidativas do veículo.
O processo é entregue no IMTT em nome do requerente pela Raceland.
A Raceland não se responsabiliza por quaisquer alterações feitas ao veículo posteriores
às verificações técnicas e que não constem no projecto.
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