TorbenTrafik juni 2020

Priser i Middelfart:

Alle nævnte priser er inkl. moms

Lovpakke er 53 lektioner x 45 min undervisning over X antal rater (aftales):

11.700,- kr.

Der kan altid aftaler flere (eller færre) rater, men alle rater skal være afregnet til teoriprøven.
Dertil afregnes:
- Teori- & køreprøve (første gang)
- Leje af bil til køreprøven
I alt
1 rate efter 8 dage

4.300,- kr.

2 rate efter lektion 23/24 = modul nr.7

4.300,- kr.

3. rate efter lektion 46/47 = modul nr.18

4.300,- kr.

=
=
=

600,- kr.
600,- kr.
12.900,- kr.

Der kan altid aftaler flere (eller færre) rater, men alle rater skal være afregnet til teoriprøven.

Alle ekstra forhold skal være afregnet før køreprøve (teori- & køretimer mv.)
Tarif:
29 lektioner x 45 min i teori, 3 evalueringer (teoriprøver) & kode =
1.800,- kr.
16 lektioner (450,- kr.) x 45 min køretimer på landevej
=
7.200,- kr.
Manøvrebane 4 x 45min inkl. transport
=
1.250,- kr.
Køreteknisk anlæg (glatbane) 4 x 45min inkl. transport
=
1.450,- kr.
- Teori- & køreprøve (første gang)
=
600,- kr.
- Leje af bil til køreprøven
=
600,- kr.
Gratis lån af teoribog. Afleveres den ikke (10 dage) efter bestået prøve, betales 200,- kr. + moms.
Ekstra undervisning:
- Manøvrebane inkl. transport (4 x 45min på bane)
- Køreteknisk anlæg (glatbane) inkl. transport (4 x 45min)
- Ekstra teoriundervisning (særlig undervisning) pr lektion
- Ekstra pr gang (teori eller køreprøve)
- Booking til øvrige prøver mv
- Ekstra køretimer efter tarif
- Ekstra kode

=
=
=
=
=
=
=

1.800,- kr.
1.975,- kr.
325,- kr.
600,- kr.
50,- kr.
450,- kr.
50,- kr.

Generhvervelse:
2 x 45 min. teoriundervisning inkl. 1 prøve, kode & lån af teoribog =

700,- kr.

2 x 45 minutters køreundervisning på landevej

=

900,- kr.

Køreprøve

=

600,- kr.

Gebyr til prøve afregnes ved bestilling.
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