Priser
Nedan hittar du olika körpaket där du kan välja vad som passar dig bäst. Du har även
möjligheten att välja enskilda lektioner. Vill du köra med en egen handledare erbjuder vi
även denna kurs.

Grundpriser
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Tjänst/Paket (Innehåll)			

			

Teoripaket (böcker samt självstudier på datorn)
		
Böcker (böcker på Svenska) 					
Riskettan (riskutbildning 1) 						
Körlektion (40min, enkel lektion) 					
Körlektion (80min, dubbel lektion) 					
Halkkörning (riskutbildning 2) 		
				
Bil till uppkörningen (lån av bil till förarprov på vägverket) 		
Handledare (elev + handledare) 					
Taxi körlektion (80min, dubbel lektion) 				
Teoritester på distans (20st internetkurser) 			

Intensivutbildning*
- 30st Körlektioner
- Riskettan
- Halkkörning
- Datateori

Priser:

1 200:600:500:400:780:2 000:600:200:-/pers
800:300:-

11 5 0 0 S E K
Ring idag!

		
		
		
		

Startpaket MED teoripaket
Paket 1 (10st Körlektioner + datateori + teoriböcker)
Paket 2 (20st Körlektioner + datateori + teoriböcker)
Paket 3 (30st Körlektioner + datateori + teoriböcker)

		
		
		
		

Startpaket UTAN teori
Paket 1 (10st Körlektioner) 					
Paket 2 (20st Körlektioner) 					
Paket 3 (30st Körlektioner) 					

3 600:6 900:9 900:-

		
		
		

Kompletteringspaket
Paket 1 (10st Körlektioner + datateori + halka) 		
Paket 2 (20st Körlektioner + datateori + halka) 		

6 500:8 900:-

4 900:7 900:10 800:-

OBSERVERA! Avbokning av körlektion skall ske senaste klockan tolv (12:00) vardagen före.
Får ej avbokas via email eller telefonsvararen.
*Intensivutbildning
Intensivutbildningen planeras så att halkkörning, teoriprov och körprov förbokas. Vid övriga utbildningar bokar läraren halkkörningen, teoriprov och körprov. Vill du hellre ha en personlig anpassning av utbildningen prata med din trafiklärare eller någon på
kontoret.
Notera! Alla paket priser måste betalas i förskott. Det ligger på elevens ansvar att hålla reda på hur många körlektioner som har
körts och hur många som är kvar på paketet som är köpt.
Alla priser är inklusive moms. Med reservation för förändringar. Giltighetstiden på teori och paketpriser är 6 månader. Vi följer STR:s regler. Bryter
man ett paket dras rabatten av samt 10% avgår i administrativa kostnader.

