RODZAJE KURSÓW POŁĄCZONYCH NA KAT . C+KWP

(opłata ratalna za kursy*)

POŁĄCZONY PODSTAWOWY

cena

5.POŁ.C+KWP

5 100,00 zł

ĆWICZENIA KWP - 130 godzin ćwiczeń pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu spec. oprogramowania - w sali ośrodka szkolenia
PRAKTYKA KWP - 8 godz. zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym
JAZDA W WARUNKACH
SPECJALNYCH

- 2 godz. zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych w OTDJ, lub 1 godz. na symulatorze

TEORIA - WYKŁADY - 20 godzin wykładów i ćwiczeń, 5 dni od pon.do czw.. od 15:45 do 18:50 i w Pt. od 15:45 do 18:55
KAT.C - egzamin wewnętrzny teoretyczny
PRAKTYKA - JAZDY - 30 godzin jazd sam. cięż. MAN TGL 12.240 w godz od 7:00 do 21:00
KAT.C - pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny
MATERIAŁY

- podręcznik i dostęp do PYTAŃ EGZAM. ( kat.C), podręcznik i dostęp do PYTAŃ EGZAM. ( KWP)
- teczka na dokumenty

POŁĄCZONY EKSPRESOWY

czas trwania kursu do 6 tyg.

cena

5 500,00 zł

ĆWICZENIA KWP - 130 godzin ćwiczeń pod nadzorem trenera-wykładowcy przy użyciu spec. oprogramowania - w sali ośrodka szkolenia
PRAKTYKA KWP - 8 godz. zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym
JAZDA W WARUNKACH
SPECJALNYCH

- 2 godz. zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych w OTDJ, lub 1 godz. na symulatorze

TEORIA - WYKŁADY - 20 godzin wykładów i ćwiczeń, 5 dni od pon.do czw.. od 15:45 do 18:50 i w Pt. od 15:45 do 18:55
KAT.C - egzamin wewnętrzny teoretyczny
PRAKTYKA - JAZDY - 30 godzin jazd sam. cięż. MAN TGL 12.240 w godz od 7:00 do 21:00
KAT.C - pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny
MATERIAŁY

- podręcznik i dostęp do PYTAŃ EGZAM. ( kat.C), podręcznik i dostęp do PYTAŃ EGZAM. ( KWP)
- teczka na dokumenty

OPŁATY NIE SĄ WLICZANE W CENĘ KURSU
BADANIE LEKARSKIE NA KAT.C - NA MIEJSCU

150,00 zł

BADANIE PSYCHOLOGICZNE NA KAT C - NA MIEJSCU

150,00 zł

BADANIA LEKARSKIE DO ZAWODU KIEROWCY - NA MIEJSCU

150,00 zł

BADANIA PSYCHOLOGICZNE DO ZAWODU KIEROWCY* - NA MIEJSCU

150,00 zł

OPŁATA ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY KOMISJA POW. PRZEZ WOJEWODĘ

150,00 zł

OPŁATA ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY W WORD-ZIE

230,00 zł

*Jeżeli przeprowadzane są dwa badania psychologiczne "na kat" i "do zawodu kierowcy" to opłaca się tylko jedną opłatę tj. 150 zł

OPŁATY DODATKOWE
1 GODZINA JAZDY NA KAT.C

100,00 zł

1 GODZINA JAZDY NA KAT.C (DLA UCZNIÓW Z POZA CSM)

110,00 zł

*) OPŁATA RATALNA ZA KURSY - w czasie ich trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 400 zł (zadatek) za każdą kategorię wpłata przed
badaniem lekarskim, pozostała należność w maksymalnie 4 ratach, terminy wpłat są uzależnione od wykorzystania jazd.
Jesli masz pytania zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta: tel. 56 654 33 44 kom. 72 12345 00 lub mailem na:biuro@asmajer.pl

