Drive Trafikskole
VELKOMMEN TIL DRIVE TRAFIKSKOLE
Vi vil gøre vores bedste for, at du får et godt forløb.
Har du spørgsmål, er du ALTID velkommen til at ringe til køreskolen på Tlf.: 22222511

DETTE ER VIGTIG INFORMATION:
Læs det grundigt igennem, og evt. flere gange. Er du under 18 år, så bedes dine forældre
også læse det igennem, og ved opstart skal der udfyldes en samtykkeerklæring.
For at undgå ventetid til prøverne, bedes du hurtigst muligt medbringe følgende:
 Kopi af dit gule/bla sygesikringsbevis.
 Lægeerklæring/attest. (husk til lægen at medbringe et gyldigt pas foto)
 Færdselsrelateret førstehjælpsbevis. (Du modtager dette elektronisk)
 Din ansøgning om kørekort. (i udfyldt stand)
 Evt . opholdstilladelse
Disse dokumenter skal afleveres til din kørelærer, og meget gerne den første gang du er
ude at køre på vej.

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
TEORIUNDERVISNING:
Den rækkefølge som fremgar af lektionsplanen, skal ifølge loven følges præcis.
Dette betyder at fravær fra teori medfører at kørslen ogsa udsættes. Du har mulighed for at følge teori pa alle
vores hold, alle dage samt i alle afdelinger. Den dag du starter til teori, er den ugedag du går til teori.
Ballerup:
Skovlunde:
Stenløse:

Mandag
x
x

Tirsdag
x
x

Onsdag
x

Torsdag
x
x
x

Fra kl.
17:00
18:00
17:00

Til kl.
19:30
20:30
19:30

Hvis du ikke kommer til teori, skal du meddele det til din kørelærer, da kørelektionen sa ogsa skal flyttes. Dog er
det tilladt at tage ét selvstudie i forløbet evt. via den kode der kan tilkøbes. Den bedste undervisning er dog at du
far indhentet den teori du mangler pa et af vores andre hold, se pa vores hjemmeside under fanen bil og
derefter vælg lektionsoversigt http://drivetrafik.dk/hold/lektionstider, dette er en oversigt over teori i alle
vores afdelinger, men du bedes ringe og oplyse hvis du kommer til teori pa et andet hold end det du følger, da vi
skal være sikre pa der er plads.
Du kan finde alle vores kørelærere pa vores hjemmeside: www.drivetrafik.dk
Telefontid til vores kørelærere er hverdage mellem 09.00-19.00 med mindre andet er aftalt. Adresser pa vores
teori-afdelinger fremgar ligeledes af vores hjemmeside.
MANØVREBANE (KRAVLEGÅRD):
Manøvrebanerne ligger pa Amager & Frederikssund. Som udgangspunkt skal du selv tage derud, medmindre
andet er aftalt.
SKOLEVOGNSKØRSEL:
Kørelektionerne starter og slutter som udgangspunkt pa nærmeste station, eller ved vores teorilokaler.
Der vil sa vidt det er muligt blive taget hensyn til ønsker om køretidspunkt, men du vil kunne risikere at
skulle ”ofre” andre gøremal til fordel for kørslen.
Kørelæren bliver betragtet som fører af bilen. Kørelæren kan derfor straffes for evt. lovovertrædelser foretaget
af eleven. Det vil sige, at kørelæren fx kan dømmes for spirituskørsel (fratages kørekortet) hvis eleven er
pavirket af spiritus. Ved mistanke om alkoholindtagelse fx. hvis eleven lugter af spiritus aflyses lektionen, og
eleven betaler for alle de aftalte lektioner pa dagen.
OBS! Kør altid i fornuftigt fodtøj. (Lad de højhælede samt sikkerhedssko blive hjemme)

Drive Trafikskole
Vedr.: Betaling af kørekort
Lovpakke
Stempel/tilmeldingsgebyr
I alt.:
Lovpakke
Stempel/tilmeldingsgebyr
Førstehjælp
I alt.:

12.490,00
850,00
13.340,00
12.490,00
850,00
790,00
14.130,00

BEMÆRK: Pris uden førstehjælp

BEMÆRK: Pris med førstehjælp

For at modtage tilbuddet på lovpakken skal du indbetale HELE beløbet, senest inden du møder til teori 2. gang.
HUSK! At medbringe kvittering.

Vedr.: Betaling af lovpakke i 2 rater
Ved betaling af lovpakken i 2 afdrag, bliver dette 800 kr. dyrere.
Lovpakke
Administrationsgebyr
Stempel/tilmeldingsgebyr
I alt.:

12.490,00
800,00
850,00
14.140,00

Betaling pr. rate
Lovpakke
Administrationsgebyr
Førstehjælp
Stempel/tilmeldingsgebyr
I alt.:

7.070,00
12.490,00
800,00
790,00
850,00
14.930,00

Betaling pr. rate

7.465,00

Bemærk: Denne ratebetaling er hvis du IKKE skal have førstehjælp

1. rate på 7.070 kr. betales inden 2. gang teori
2. rate på 7.070 kr. betales inden 6. gang teori
Bemærk: Denne ratebetaling er hvis du SKAL have førstehjælp

1. rate på 7.465 kr. betales inden 2. gang teori
2. rate på 7.465 kr. betales inden 6. gang teori

Vedr.: Betaling af startpakke

Det er ogsa muligt at betale en startpakke hvor man betaler for, teorikursus manøvrebane, tilmeldingsgebyr
samt adm. gebyr og derefter betales efter listepriser i henhold til hjemmesiden, dette er den dyreste løsning.

Øvrige udgifter
KODE TIL TEORIUNDERVISNING:
Det er muligt at købe en kode til interaktiv undervisning til www.teoriundervisning.dk til 350,00 kr. Her kan
man tage alle de teoriprøver man har lyst til, derudover ligger teoribogen der elektronisk.
KØRELEKTIONER UD OVER DE 16 LEKTIONER I LOVPAKKEN:
Yderligere lektioner koster 425,00 kr. pr. lektion a 45 minutter. Paregn ekstra lektioner, da 16 lektioner er et
minimumskrav og meget fa elever kan klare sig med dette antal lektioner..
AFHOLDELSE AF DEN PRAKTISKE KØREPRØVE:
Eleven skal udover lovpakken betale for afholdelse af den praktiske køreprøve.
Den praktiske prøve koster 1.100,00 kr. og er inkl. leje af skolevogn samt opvarmning pa 45 min. inden
prøven. Dette beløb skal senest være betalt til din kørelærer inden den praktiske prøve begynder.
LÆGEERKLÆRING:
Lægeerklæring.: ca. 350,00-600,00 kr. (prisen varierer fra læge til læge). Book helst tid med det samme.

Aflysninger samt pauser i dit kørekort forløb
Aflysninger af manøvrebane og glatbane skal ske senest 7 dage før. Kørelektioner/førstehjælpskursus skal
SENEST aflyses kl. 12:00 dagen før, hvor der er aftalt kørsel/kursus.
OBS! Ved for sen aflysning kan køreskolen opkræve fuld pris for de ydelser du er tilmeldt. Ved sygdom kan
køreskolen forlange fremvisning af lægeerklæring.
Vedr. pauser i dit kørekort forløb skal du være opmærksom pa, at du ikke ma holde mere end 3 måneders
pause fra din sidste undervisnings lektion (teori/kørsel). I sa fald dette matte ske, skal du starte helt forfra
med dit kørekort.
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