
 

 

 

 

 

 

 

A AC. Motos e seus concessionários da marca Italiana TM Racing, irão realizar em 2023, o 8º 

Challenge TM Racing durante o Campeonato Nacional de Enduro (CNE) 

Este 8º Challenge TM Racing concede aos proprietários das motos TM Racing, condições 

especiais para a participação no CNE 2023 

1º -Os interessados em participar neste 8º Challenge TM Racing e em adquirir uma moto nova 

(sem retomas) terão acesso a um pack composto por: 

1-kit gráfico  

1-kit plásticos originais TM Racing 

1- Camisola TM Racing (camisola de corridas) 

1-Polo oficial TM Racing 

  

 2º -Podem participar todos os proprietários das motos TM Racing neste 8º Challenge TM 

Racing e usufruir das condições vantajosas. 

Para se inscrever neste 6ºChallenge TM Racing, os interessados terão de adquirir como 

inscrição, a camisola de corrida pelo valor de 60 euro. 

 

3º - Por cada prova serão oferecidos lubrificantes/produtos VALVOLINE a todos os 

participantes, desde que passem com a moto nas tendas da TM no padock para verificação, 

quem não fizer as verificações, perde o direito ao lubrificante/produto VALVOLINE 

Assistência nas provas, (sprays, lubrificantes, apoio técnico e mecânico) 

Informações dos tempos e respectiva classificação online. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A participação no Challenge TM Racing da acesso a descontos em: 

Lubrificantes VALVOLINE 

Protecções Crosspro 

Pneus Metzeler 

Equipamentos XTRB 

Pastilhas de travão EBC Brakes 

Capacetes LS2 

Para usufruir destes descontos o piloto não pode utilizar publicidade que seja concorrente 

destes produtos. 

  

 4º - Serão entregues em todas as provas prémios aos 3 primeiros classificados. 

5º - No final do 8º Challenge TM Racing serão atribuídos prémios aos 5 primeiros Classificados. 

6º-É OBRIGATÓRIO NA CERIMONIA DO PODIO QUE O PILOTO TRAGA VESTIDO UMA PEÇA DE 

ROUPA , (casaco, polo t´shirt, OFICIAL TM). 

  PREMIOS NO FINAL DO TROFEU 

1º - 1000 Euro de desconto na aquisição de uma moto TM nova (modelo 2023/24) 

2º - 750 Euro de desconto na aquisição de uma moto TM nova (modelo 2023/24) 

3º - 500 Euro de desconto na aquisição de uma moto TM nova (modelo 2023/24) 

4º - Serão entregues em todas as provas prémios aos 3 primeiros classificados. 

5º - No final do 6º Challenge TM Racing serão atribuídos prémios aos 5 primeiros Classificados. 

6º-É OBRIGATÓRIO NA CERIMONIA DO PODIO QUE O PILOTO TRAGA VESTIDO UMA PEÇA DE 

ROUPA , (casaco, polo t´shirt, OFICIAL TM 

 Para mais informações contacte através dos seguintes contactos: 

acmotos@sapo.pt 

geral@acmotos.pt  
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