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Testlektion – Totalt 70min (ca 20min konsultation om din framtida körkortsutbildning)

400

6 körlektioner

–

10 körlektioner

– (5X70min)

(1750kr teoripaket)

4480

18 körlektioner

– (9X70min)

(1600kr teoripaket)

7950

30 körlektioner

– (15X70min)

(3X70min) (1800kr teoripaket)

(1500kr teoripaket)

40 körlektioner – (20X70min) (1450kr teoripaket)
Körlektion 35 min –Vi kör alltid 2X35min lektioner.

2720

13000
17000
460

Intensivkurser / Intensivkörning
Finns möjlighet att köpa intensivkurs exkl. teori

1Vecka -10körlektioner (5x70min), teoripaket

5250

2 el. 1Veckor –20 körlektioner(10x70 min), Bil vid uppkörning, teoripaket

10250

3 el. 2Veckor -30 körlektioner(15x70min), Bil vid uppkörning, teoripaket

14000

4 el. 3Veckor -40 körlektioner(20x70min), Bil vid uppkörning, teoripaket

17250

Riskpaket -Endast vid köp av intensivkurs och under samma tillfälle

2150

Obligatoriska momenten
Risk 1
Halkbana (Risk 2) – Avgång från Körkortshuset. Helg +100kr
Riskpaket – halkbana + riskutbildning del 1. Helg +100kr

450
1850
2250

Krukmakargatan 9, (Södermalm) & Nybohovsbacken 18, (Liljeholmen)
08-669 76 90 www.korkortshuset.se ; www.mintrafikskola.se info@korkortshuset.se
Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar och tryckfel. Pris och tidslängd på lektioner kan variera på helger och
kvällstid. Vid frågor ber vi dig kontakta oss. För aktuella erbjudande hänvisar vi till hemsidan
Alla paket och körlektioner skall förbrukas inom 1 år från inköpsdatum. Dessa priser gäller from 2017-06-21
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Bokpaket - Teoribok + körhäfte + vägmärkestest

520

Handledarutbildning – Per deltagare

350

Privatist paket –bokpaket, riskettan, halkbana, 70min körlektion

3400

Teoripaket - Bokpaket + onlineskrivningar + teoriundervisning

1900

Teoristöd enskild -65min endast du och din lärare

800

Körsimulator -40min

260

Bil vid uppkörning – Exkl. uppvärmningslektion innan

950

UBK – (Testlektion inför uppkörning) Utbildningskontroll. En simulerad uppkörning

920

Södermalm

&

Liljeholmen

Körkortshuset ligger strategiskt nära till pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar.
Detta gör att du enkelt kan ta dig till och från oss, oavsett var du bor eller arbetar.
Körkortshuset är för dig som vill ta körkort till lågt pris och samtidigt vill ha hög kvalitet på utbildningen.
För att vi alltid ska stå i framkant och ge dig modernaste pedagogiken och utbildningsmaterial har vi valt
att vara medlemar i STR (Sveriges Trafikskolors Riksförbund).
Alla våra lärare har många års erfarenhet.
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