Testlektion

Totalt 70 min (ca 20 min konsultation om din framtida körkortsutbildning) 590:-

6 körlektioner

(3X70 min)

3100:-

10 körlektioner

(5X70 min)

5100:-

18 körlektioner

(9X70 min)

9050:-

30 körlektioner

(15X70 min)

14750:-

40 körlektioner

(20X70 min)

19290:-

Körlektion 35 min Vi kör 2X35 min lektioner.

525:-

Intensivkurser / Intensivkörning

Finns möjlighet att köpa intensivkurs exkl. teori
1 Vecka

10 körlektioner(5x70 min), Guldpaket teori, körhäfte

6400:-

2 el. 1Veckor

20 körlektioner(10x70 min), Bil vid uppkörning,
Guldpaket teori, körhäfte

11650:-

3 el. 2Veckor

30 körlektioner(15x70 min), Bil vid uppkörning,
Guldpaket teori, körhäfte

15950:-

4 el. 3Veckor

40 körlektioner(20x70 min), Bil vid uppkörning,
Guldpaket teori, körhäfte

19850:-

Obligatoriska momenten
Risk 1

Riskettanbok ingår. (Helg +100kr)

990:-

Risk 2 Halkbana

Avgång från Körkortshuset. (Helg +200kr)

1950:-

Riskpaket

Halkbana + Riskettan. (Helg +200kr)

2850:-
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Bokpaket

Körkortsboken + Körhäfte + Vägmärkestest

Guldpaket teori

E-bok + onlinetester + hundratals ﬁlmer & bilder m.m.

Handledarutbildning Per deltagare. Helg +100kr inkl. Handledarbok/körhäfte

570:2300:890:-

Privatist paket

Bokpaket, Riskettan, Halkbana, 70 min körlektion

4350:-

Bil vid uppkörning

Exkl. uppvärmningslektion innan

1290:-

UBK

Utbildningskontroll, testlektion inför uppkörning.
En simulerad uppkörning

1050:-

Nivåkontroll 70min.

Där du får reda på hur du ligger till i utbildningen

1050:-

Moped
AM-Moped klass 1

Inkl. allt material & körning

4990:-

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 ett lågt pris och samtidigt vill ha hög kvalitet på
utbildningen.
För att vi alltid ska stå i framkant och ge den modernaste pedagogiken och utbildningsmaterial
har vi valt att vara medlemar i STR (Sveriges Traﬁkutbildares Riksförbund).
Alla våra lärare har många års erfarenhet.
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