
BEDST FRA START…
  

SØGAARDS KØRESKOLE 

Teori kursus

Afholdes over 10 tirsdage fra 15.45  i teorilokalet på Kongevejen 425 Kvistgård. Teori aftenerne 
varierer i længde mellem 90 minutter og 180 minutter. For at kunne gennemføre med et positivt 
resultat er det nødvendigt, at du møder forberedt hjemmefra. Køb derfor en 4-måneders kode til 
teoriundervisning.dk. af køreskolen og husk, at du opnår beståelsesgaranti til din første teoriprøve 
hvis du har fulgt et helt teorikursus og har opnået 100% med den i Køreskolen købte kode.

Prøvegebyr
Prøvegebyret er et gebyr til politiet for teoriprøven, den praktiske køreprøve og selve 
udstedelsen af dit nye kørekort. Består du ikke blot en af prøverne, skal der igen betales   
prøvegebyr til politiet. Prøvegebyr er på 600,- ( 900,- for kontrollerende prøver)

     Betales ved prøvetilmelding + 100,- for tilmelding til køreskolen.
Lægeattest
    Lægeattest skal skaffes af alle, der ikke tidligere har haft kørekort.                                                

Lægeattesten afleveres til kørelæreren + kopi af sygesikringskort eller pas eller opholdstilladelse + 
førstehjælpsbevis + pasfoto samlet i kuvert eller plastcharteque. Prøvegebyr + tilmeldingsgebyr 
betales ved prøvetilmelding.

 
8-timers førstehjælpskursus

Arrangeres af Køreskolen på Køreteknisk anlæg for elever, der ikke er i besiddelse af gyldigt
           færdselsrelateret førstehjælpsbevis. Kursusbevis afleveres til køreskolen inden prøvetilmelding.
           Betales til køreskolen 750,- ved tilmelding til kursus
      Køreskolens priser

  Lovpakken: 16 lektioners kørsel + ubegrænset teori  + manøvrebane  + køreteknik + bil-leje + baneafgift:          
Kr.12.000,-

Betaling af Pakken i første undervisningsuge 
                 Priser: 45min 450,-  60min 600,-  Ubegrænset teori 2000,- Teorikode 450,- Deling af Pakken 500,-                                                                   

Aftaler og betingelser for erhvervelse af kørekort i køreskolen

Afmelding af kørelektioner skal ske dagen før inden 12.00, ellers må der afregnes for disse.
Slutafregning før praktisk prøve. Betaling modtages ved bankoverførsel til 2255 1860020316, 

MobilePay på 30919 eller kontant (dog ikke Pakken eller dele af denne). Pakker er ikke 
refunderbare. Der bliver afregnet efter køreskolens normalpriser ved ophør inden praktisk prøve. 
Ret til ændringer forbeholdes.

Velkommen i køreskolen!
         v/ Peter Søgaard
  Hovvej 87  3060 Espergærde
         www.soegaards.com
            4055 2472            

MobilePay 30919    
    Nordea 2255 1860020316

http://teoriundervisning.dk
http://www.soegaards.com

