
Teoripaket
“Riskettan”                             
Körlektioner                          
Risktvåan “Halkkörning”                           
Bil till uppkörning                                                          
Handledare utbildning

1300 kr
600 kr
410 kr

2200 kr
650 kr 
   kr  149

I teoripaketet ingår bl.a. böcker, teorilektioner och onlinetester 

Körlektion 40 min......

Teoretisk utbildning (droger, alkohol, och riskbeteenden) 

Riskutbildning (halkkörning)

Lån av bil till förarprov trafikverket.

Per person. O.b.s medtag ID, både Elev och Handledare 

O.B.S avbokning av korlektion skall ske senast   vardagen före.klockan 13.00
..

OnlinetesterOnlinetester

Ordinarie pris 600kr

 Obegränsat antal

 250 kr

Malmö Nobelvägen 44b      

040-505075

trafikskola.se
Prislista personbil, BE och B96

 

Personbil, Lund     
V.Stationstorget 9 
046-158833

Personbil, Live
Beringsgatan 8
040-505075

Motorcykel & moped
Nobelvägen 44 b
040-505075 040-505075

Personbil, Limhamn
Järnvägsgatan 43

Personbil & taxi
Nobelvägen 44 b
040-505075

Släputbildning BE eller utökat B
Teori  (BE)                                 1300 kr   
Körlektion                                    550 kr
Lån av fordon till prov                1000 kr
5 körlektioner (utan teori)          2500 kr
5 körlektioner (med teori)          3500 kr

Alla priser är inkl. moms. Med reservation för ändringar.  Giltighetstiden på teori och paketpriser är ett år.

Intensiv / Personlig-utbildning

12990kr 30 körlektioner

Teoripaket med obeg. onlinetester

Riskettan & Risktvåan (halkkörning)

Alla priser är inkl. moms. Med reservation för ändringar.  Giltighetstiden på teori och paketpriser är ett år.

Intensiv / Personlig-utbildning

9990kr 20 körlektioner

Teoripaket med obeg. onlinetester

Riskettan & Risktvåan (halkkörning)

.                         
OBS!!  Alla paketpriser måste betalas I förskott. Det ligger på elevens ansvar att hålla ordning på hur många körlektioner som har körts och hur många som är kvar på paketet man köpt.

Paket  teori!med

10-paket  10 körlektioner samt teori    

20-paket  20 körlektioner samt teori 

  4890 kr
  8490 kr

Paket  teori!med

10-paket   

Paket  teori utan

  3900 kr
10600 kr

10-paket       10 körlektioner

Paket  teori utan

  3890 kr
  7590 kr

10-paket       10 körlektioner

20-paket       20 körlektioner                 
.                         

OBS!!  Alla paketpriser måste betalas I förskott. Det ligger på elevens ansvar att hålla ordning på hur många körlektioner som har körts och hur många som är kvar på paketet man köpt.
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