Vi följer STR: s praxis för avbokning, återbetalning och
reklamationer. Mer information hittar du på www.str.se

INFORMATION
PÅ TRAFIKSKOLAN TRÄFFAR DU
Roland Åberg, Skolchef o utbildningsledare.
Mobil 070-537 18 20
På skolan finns ingen bemannad reception men på telefon
0370-799 00 kan du lämna meddelande så ringer jag upp.
TEORIUNDERVISNING
VAGGERYD, Folkets Hus, TISDAG Kl.16.30
Teorikursen omfattar 5 kvällar 2x 50 min.
DU förbereder genom att lösa hemuppgifter i ditt
TEORIHÄFTE.
KÖRUNDERVISNING
Lektionstiden är 60 min
vid körning i Vaggeryd eller Skillingaryd kör vi även 40
minuters lektioner, hämtning ingår i lektionstiden.
Första körtid är 7.15 och sista avslutas kl.18.00.
VI utbildar momentvis enligt utbildningsplan.
DU förbereder varje körlektion hemma genom att NOGA
lösa uppgifterna i DITT KÖRHÄFTE, detta gör lektionerna
effektivare och du får hela tiden en uppfattning om hur långt
i utbildningen du kommit. Om du vill får du en
dokumenterad plan och en ungefärlig kostnadsberäkning på
din utbildning. Detta kan tidigast ges efter 3 körlektioner
och stäms sedan av under utbildningen.
Vill din privata handledare åka med på körlektionen går
detta bra.
Huvudsyftet med hela utbildningen är att Du blir
riskmedveten, därför får du också öva dig på svårare
trafiksituationer som t.ex. vänstersväng på trafikerad
landsväg. Under hela året genomförs mörkerutbildning i
teorisalen och under nov - feb ges möjlighet till praktiska
övningar i mörker.

KUNSKAPSKONTROLL
På www.elevcentralen.se kan du logga in för att skriva
körkortstester. Dessa består av fyra olika faser A, B, C och
F. På detta viset kan jag följa din utveckling och
tillsammans kan vi avgöra när körkortsprovet är lämpligt.
Minst 60 av 70 frågor ska vara rätt.
DITT uppträdande i trafiken är också en slags kontroll på
vad du kan.
Inloggningsuppgifter får via sms eller e-post.
Du kan även göra dessa tester på trafikskolan. Tid efter
överenskommelse.
LEGITIMATION
Behövs då du gör ditt teoriprov och ditt körprov vid
vägverket. Mer om hur du legitimera dig och om hur
förarprovet går till hittar du på www.korkortsportalen.se
PRISER OCH BETALNING
ANMÄLNINGSAVGIFTEN
1700:- inkl moms
(Teorilektioner, böcker, tillgång elevcentral och
övningstester)
betalas vid inskrivningen eller senast första teorikvällen.
KÖRLEKTION 40 MIN
570: - inkl moms
KÖRLEKTION 60 MIN
860: - inkl moms
OBS! All betalning ska vara klar innan uppkörningen.
Inbetalning ske via
Swisha 123 390 64 68
Bankgirot 5399-5916
Plusgirot 491707-6
Även kontant betalning.

Väljer du att betala minst 5 lektioner i förskott
får du rabatt
5 lekt á 60 min (rabatt 250:-)

4050: -

Än en gång känn dig välkommen och
lycka till!

BOKA KÖRTID
Gör du i samband med någon teorilektion eller så kan du
ringa eller skicka e-post.
Börja med körlektioner när du börjar teorin då får du bäst
samordning mellan körning o teori.

AVBOKA KÖRTID
Gör du senast dagen innan annars får du betala lektionen.
trafikskola
roland@abergs.com

Femkampsvägen 70, 568 30 Skillingaryd
Tel. 0370-799 00, 070-537 18 20

