SÅ HÄR JOBBAR VI PÅ KRAMÉRS
För att få en så effektiv utbildning som möjligt erbjuder vi olika typer av körlektioner. Under de traditionella lektionerna
undervisas du individuellt av läraren. De lektionerna rekommenderar vi att du kör 80 min vid varje tillfälle.
Flera övningar gör du i mindre grupper med andra elever på Kramérs, ni är oftast två elever i varje bil. Du får då mer tid vid
den aktuella övningsplatsen och kan dra nytta av att se hur den andra eleven agerar i olika trafiksituationer. Att ni arbetar i
grupp gör också du får lättare att ta in nya intryck och kommentarer till en lägre kostnad för dig.
Nedan ser du vårt populära startpaket och de övriga avgifterna i samband med ditt bilkörkort.
Angivna priser gäller vid förskottsbetalning på Kramers e-handel eller i receptionen på Trafikskolan.

KRAMÉRS STARTPAKET BIL – DU SPARAR 1832 KR

AVGIFTER TILL KRAMÉRS TRAFIKSKOLA

80 min introduktion i bil

ingår

400 min utbildning i bil

ingår

Bromsutbildning i grupp

ingår

Teoripaket med appen Körkort nu

ingår

Teoristöd i grupp

ingår

Fordonslektion

ingår

Administrativ avgift

ingår

SUMMA:

9200 KR

*Digital körkortsundervisning med fem olika
inlärningsalternativ som du kan jobba med när du vill, förutsatt
att du har internetuppkoppling.
Avgift till Kramérs Riskutbildning 1

700 kr

Avgift till Kramérs Riskutbildning 2

2100 kr

Trafikverkets teoriavgift

325 kr

Trafikverkets uppkörningsavgift

800 kr

Trafikverkets avgift för tillverkning av körkort

250 kr

Trafikverkets avgift för fotografering

80 kr

SUMMA:

4205 KR

TOTAL KOSTNAD*

13405 KR

*Tänk på att fler lektioner än de som ingår i startpaketet brukar
behövas

Ordinare priser
INDIVIDUELL UTBILDNING
60 min i bil

860:-

80 min i bil

1147:-

5 x 80 min i bil

5535:-

GRUPPUTBILDNING 2 TIMMAR
Broms

950:-

Mindre landsväg

1050:-

Motorväg/ Större landsväg

1050:-

Omkörning

1050:-

Grupputbildningarna genomförs oftast med två elever i varje
bil

Syntest

100:-

Lån av bil vid prov ink. uppvärmning

1200:-

Teoripaket med appen Körkort nu

2500:-

Teoristöd i grupp

Gratis vid köp av teoripaket

Teoristöd enskilt 40 min

400:-

Bokpaket (körkortsbok, studiehäfte)

600:-

Administrativ avgift

400:-

Tänk på!



när lektionerna i ditt startpaket är slut så gäller ordinarie priser.



om du inte behövde hela ditt paket för att klara utbildningen så betalar vi tillbaka kvarstående belopp minus

paketrabatten.



om du inte nyttjar hela ditt paket och avbryter utbildningen så betalar vi tillbaka kvarstående belopp minus

paketrabatten och 10% i administrativa kostnader.



ovanstående priser på startpaket gäller i 2 år från betalningstillfället.



alla priser är inklusive moms.

