Intensivutbidning
Innebär att körkortsutbildningen blir komprimerad vilket innebär att
eleven pluggar mycket kör många körlektioner under en kortare tid.
Vilket innebär att körning och teori blir klart på ca 10 arbetsdagar.
Halkbanan görs i vecka 1 eller 2 beroende på ev. körvana innan
utbildningen påbörjas
Fördel är om eleven har börjat läsa körkortsteori innan kursen startar
samt lär sig trafikens vägmärken.
Trafikskolans rekomendation är att Trafikskolan eller kunden själv
bokar in ca 20 körlektioner. Har eleven inte kört bil innan kursen
påbörjas så rekommenderar körskolan att 25 körtider bokas in.
Om vi sedan kör färre körlektioner än de som blivit inbokade så
behöver ingen betalning göras för de körtiderna som blir avbokade.
Så det finns ingen risk med att boka in för många körtider eftersom
ingen betalning görs innan körlektionerna har körts eller innan
kursen påbörjar.
Alla bokningar kan göras via Internet online via Hemsidan. Det är
mycket enkelt att boka och avboka körlektioner online.
På hemsidan går det också att se när det tidigast kan gå bra att boka
in många körtider i samma vecka.
Rekommendationen är att 2 körtider per dag inbokas med 1 timmes
mellanrum mellan körtiderna den första veckan.
Andra veckan kan det gå bra att boka in 2 körtider direkt efter
varndra om kunden önskar det.
Trafikskolan kan gärna boka in hela utbildningen om kunden så
önskar.

Och om kunden själv vill kolla och boka in körtiderna så går det också
jättebra.
Trafikskolan bokar in Risk 1:an & Risk 2:an samt proven på
Trafikverket så det kommer att passa bra in i utbildningen.
Teoriprovet görs vanligtvis på torsdagen i vecka 2
Körprovet görs vanligtvis i vecka 3
Teoriprovet måste bli godkänt innan körprovet får göras
Körprovet på Trafikverket görs med Trafikskolans bil
För att boka in proven på Trafikverket så behöver Trafikskolan få
kundens person nummer.
Kom ihåg att fixa körkortstillstånd innan kursen påbörjas.
En hel giltig/välliknande legitimatiom skall alltid medföras.
500 kr rabatt görs till en kund bokar in och gör intensivkurs på
20 eller mer körlektioner.
Att prata i telefon är enklast för mig att göra efter kl 18:00
till kl 21:00 måndagar, tisdagar, onsdagar, torsdagar.
Tel. 070-8844 891

Hoppas vi hörs och ses! Mvh Sören

