Välkommen till Malmfältens Trafikskola!

Vi är ansluten till Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och har
därmed förbundit oss till att delge Dig som kund följande information.

En STR-trafikskola innebär att:
Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning.
På Malmfältens Trafikskola innebär det att du tillhandahålls detta om Du begär det.
Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen.
Hos oss får du en preliminär kostnadsberäkning som stäms av vid minst två
tillfällen under din utbildning.
Din privata handledare ges möjlighet att åka med under körlektioner.
Lämpligen sker detta vid din första lektion samt därefter då läraren rekommenderar
detta.
Du ska informeras om hur mörkerutbildning genomförs.
På trafikskolan genomförs din mörkerutbildning i teorisalen året om. Under
perioden 15 oktober t o m den 10 mars genomför vi praktisk körning i mörker.
STR: s praxis för avbokning och återbetalning tillämpas.
På www.str.se och i receptionen finner du information om detta.
Övningsbil med alkolås används.
Utandningsprov kommer du att göra vid varje körlektion för att kunna starta bilen.
Första gången får du ett munstycke, vilken du skall ha med till varje lektion.
Tappas/glöms detta munstycke finns det att köpa nytt för 20:-.
STR: s reklamationspolicy tillämpas.
På www.str.se och i receptionen hittar du information om detta.
Information.
Introduktionsutbildning samt Riskutbildning 1 (om alkohol och droger) finns
att boka hos oss. Riskutbildning 2 (halkbana) genomförs i Gällivare och kan
bokas via oss. Annars nås Christer på tel: 070-291 44 91.
Riskutbildningarna skall genomföras i slutet av körkortsutbildningen.
Körlektioner är 40 minuter långa och är bokningsbara måndag - torsdag mellan
kl 08.00-16.45 samt fredag kl 08.00-14.15.

Våra priser
Teoriavgift ………………………………………………………………… 2.600:-

Du får kod till teorifrågor som kan göras på Elevcentralen, du får bokmaterial
(Körkortsboken) med sidomaterial. Det ingår även 5 st teorilektioner. Efter genomförd
kursplan ges möjlighet att få kunskaps- och körprov bokade av Trafikskolan.

Körkort nu - Elevcentralen …………………………………………… 1.000:-

Du får kod till teorifrågor som görs på Elevcentralen, samt får möjligheten att boka
körlektioner.

Körkort nu - inskrivning och bokning …………………………… 300:Bokpaket (körkortsboken, studiehäfte, vägmärkeshäfte) ……………… 600:Körlektion, bil á 40 minuter………………………………………………… 600:Körlektion-paket 5, bil á 40 minuter (förskottsbet. max 1 lektion körd) …… 2.850:Körlektion-paket 10, bil á 40 minuter (förskottsbet. max 1 lektion körd) …… 5.450:Testkörning, á 40 minuter ………………………………………………… 600:Hyra av bil vid prov (endast inskrivna ”teorielever”) …………………… 600:Riskutbildning 1 …………………………………………………………… 800:Riskutbildning 2 (betalas på plats) …………………………………… 2.000:Alla som önskar körlektioner måste betala Elevcentralen (den ingår i teoriavgiften).
Du har möjlighet till betalning med kort, kontant och Swish.
Körlektioner ska betalas i samband med körning eller i förskott.
Eleven får ha max 1 obetald körlektion - sedan körstopp!
Priser gäller från 2019-05-01.

Trafikskolans personal och telefon
Utbildningsledare:
Mattias Koskitalo
Trafiklärare:
Jenny Lundberg
Erika Pikkarainen
Mattias Kyrö
Kontorstelefon:
0980-190 05
070-190 84 44
Kontorets öppettider: se hemsidan för mer information.

• Din planerade utbildning förutsätter att du följer de moment som ﬁnns i
utbildningsplanen samt att du kommer förberedd till lektionen och
har med dig studiehäftet.
• Bokad lektion ska avbokas senast kl 13:00 på Elevcentralen
dagen innan. Vid sjukdom så tidigt som möjligt på morgonen.
• Om du kommer sent till inbokad lektion, innebär det förkortad
lektionstid till ordinarie pris.
• Endast våra inskrivna teorielever har möjlighet att boka prov via
traﬁkskolan och därmed hyra våra bilar.
• Förarprovet bokas först när teorin är godkänd och du nått slutet
av stadstraﬁk i körplanen. Om du ej gör klart Sluttest, eller inte kör
resterande övningar så kommer förarprovet ﬂyttas fram i tiden eller
avbokas.
• Varje elev mottager ett munstycke till alkolås första gången.
Därefter ska munstycket tas med varje gång. Nya munstycken
ﬁnns att köpa för 20 kr.
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• Betalning för körlektioner ska ske i samband med lektionen.
Vid köp av ett paket, ska det betalas i förskott.
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