
            RODZAJE KURSÓW NA KAT. C  
01.01.2020 

KURS PODSTAWOWY C - WYKŁADY TRADYCYJNIE W OŚRODKU CENA  2 500,00 ZŁ* 

TEORIA - WYKŁADY        20 godzin wykładów i ćwiczeń; 5 dni od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15:45 ÷ 18:50  

PRAKTYKA - JAZDY 30 godzin jazd samochodem MAN TGL 240/250 w godz. od 07:00 ÷ 21:00 

EGZAMINY 
WEWNĘTRZNE 

Egzamin wewnętrzny – teoretyczny, po zakończeniu zajęć praktycznych, za zgodą instruktora prowadzącego (egzamin bezpłatny) 
Egzamin wewnętrzny – praktyczny, po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego teoretycznego (pierwszy egzamin bezpłatny) 

MATERIAŁY 

Wybierasz: dostęp do programu z aplikacją:  "PRAWKO.PL", program zawiera KURS i aktualne PYTANIA EGZAMINACYJNE, albo podręcznik 

i dostęp do PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH 
Teczka na dokumenty szkoleniowe 

KURS PODSTAWOWY C - "PRAWKO.PL" - Z MOŻLIWOŚCIĄ UDZIAŁU W TRADYCYJNYCH WYKŁADACH CENA  2 500,00 ZŁ* 

TEORIA - WYKŁADY        
MOŻESZ BRAĆ UDZIAŁ w 20 godz. wykładów i ćwiczeń; 5 dni od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15:45 ÷ 18:50 

lub uczyć się samodzielnie w domu z programu aplikacji: "PRAWKO.PL" – program zawiera KURS i aktualne pytania egzaminacyjne 

EGZAMIN W WORD Egzamin państwowy - teoretyczny w WORD-zie 

PRAKTYKA - JAZDY Po zdanym egzaminie teoretycznym w WORD-ZIE - 30 godz. jazd samochodem MAN TGL 12.240/250  w godz. od 07:00 ÷ 21:00 

EGZ.WEWNĘTRZNE Egzamin wewnętrzny - praktyczny (pierwszy egzamin bezpłatny) 

MATERIAŁY 
Dostęp do programu aplikacji: KURS "PRAWKO.PL", program zawiera KURS i aktualne pytania egzaminacyjne 

Teczka na dokumenty szkoleniowe 

KURS PODSTWOWY C - E-LEARNINGOWY "TEORIA W DOMU" - NAUKA W DOMU CENA  2 500,00 ZŁ* 

TEORIA - WYKŁADY        
Nauka indywidualna w domu z zagadnień teoretycznych - min. 20 godzin zgodnie programem aplikacji:  "Teoria w domu", program zawiera 

KURS i aktualne pytań egzaminacyjne 

PRAKTYKA - JAZDY 30 godzin jazd sam. MAN TGL 12.240/250 w godzinach od 07:00 ÷ 21:00 

EGZ.WEWNĘTRZNE 
Egzamin wewnętrzny - teoretyczny po zakończeniu zajęć teoretycznych metodą e-learningową (egzamin bezpłatny) 

Egzamin wewnętrzny – praktyczny, po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego teoretycznego (pierwszy egzamin bezpłatny) 

MATERIAŁY 
Dostęp do programu aplikacji:  "Teoria w domu", program zawiera KURS i aktualne pytania egzaminacyjne 

Teczka na dokumenty szkoleniowe 

KURS PODSTAWOWY C - EKSPRESOWY- TRWA DO 4 TYGODNI CENA  2 900,00 ZŁ* 

TEORIA - WYKŁADY        20 godzin wykładów i ćwiczeń; 5 dni od poniedziałku do piątku w godzinach: od 15:45 ÷ 18:50  

PRAKTYKA - JAZDY 
30 godzin jazd samochodem MAN TGL 12.240/250) w godz. od 07:00 ÷ 21:00 

1 godzina dodatkowa jazdy przed egzaminem 

EGZ.WEWNĘTRZNE 
Egzamin wewnętrzny - teoretyczny po zakończeniu zajęć praktycznych, za zgodą instruktora prowadzącego (egzamin bezpłatny) 

Egzamin wewnętrzny - praktyczny po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu wewnętrznego teoretycznego (pierwszy egzamin bezpłatny) 

MATERIAŁY 

Masz wybór: dostęp do programu aplikacji: "PRAWKO.PL" , program zawiera KURS i aktualne PYTANIA EGZAMINACYJNE albo podręcznik i 

dostęp do PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH 

Teczka na dokumenty szkoleniowe 

  

OPŁATY NIE WLICZANE W CENĘ KURSU OPŁATY DODATKOWE 

   

BADANIE LEKARSKIE NA MIEJSCU  150,00 zł Godzina jazdy (dla uczestników kursów w CENTRUM) 100,00 zł 

BADANIE PSYCHOLOGICZNE NA MIEJSCU 150,00 zł 6 godzin jazdy (dla uczestników kursów w CENTRUM)) 540,00 zł 

OPŁATA ZA EGZAMIN W WORD-zie                                              230,00 zł Godzina jazdy  110,00 zł 

  6 godzin jazdy  600,00 zł 
 

RODZAJE KURSÓW NA KAT. E do C 
KURS PODSTAWOWY E do C – BEZ WYKŁADÓW CENA  2 400,00 ZŁ* 

PRAKTYKA - JAZDY 25 godzin jazd sam. MAN TGL 240/250 z przyczepą  w godz. od 07:00 ÷ 21:00 

EGZAMIN WEWN. Egzamin wewnętrzny - praktyczny (pierwszy egzamin bezpłatny) 

KURS PODSTAWOWY E do – C. KURS EKSPRESOWY – TRWA DO 3 TYGODNI CENA  2 800,00 ZŁ* 

PRAKTYKA - JAZDY 
25 godzin jazd sam. MAN TGL 240/250 z przyczepą  w godz. od 7:00 do 21:00 

1 dodatkowa godzina jazdy przed egzaminem 

EGZ.WEWNĘTRZNY Egzamin wewnętrzny - praktyczny (pierwszy egzamin bezpłatny) 
  

OPŁATY NIE WLICZANE W CENĘ KURSU OPŁATY DODATKOWE 
   

BADANIE LEKARSKIE NA MIEJSCU (jeżeli potrzebne)  150,00 zł Godzina jazdy (dla uczestników kursów w CENTRUM) 110,00 zł 

BADANIE PSYCHOLOG.  NA MIEJSCU (jeżeli potrzebne)            150,00 zł 6 godzin jazdy (dla uczestników kursów w CENTRUM)) 600,00 zł 

OPŁATA ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY W WORD-dzie                   245,00 zł Godzina jazdy  120,00 zł 

  6 godzin jazdy  660,00 zł 
 

*) OPŁATA RATALNA ZA KURSY – w czasie ich trwania bez odsetek, pierwsza wpłata 400,00 zł (zadatek) za każdą kategorię - wpłata przed badaniem lekarskim; pozostałość płatna w 

max.  w 4 ratach. Terminy wpłat są uzależnione od wykorzystania jazd. Jeżeli masz jakieś pytania prosimy o kontakt z BOK nr tel.: 72 1234500  lub mailem: biuro@asmajer.pl. 
 

W RAMACH KURSÓW „TEORIA W DOMU” – ZAPEWNIAMY PAŃSTWU min. 90 dniowy dostęp do najlepszego w Polsce teoretycznego kursu internetowego dla kandydatów na 

kierowców z dostępem do wszystkich pytań testowych z bazy dostępnej do wszystkich kategorii. Bazując na naszej wieloletniej współpracy i doświadczeniu Firma szkoleniowa 

Kierowca.pl opracowała program szkoleniowy, dzięki któremu nasi kandydaci na kierowców mają pewność nabycia odpowiedniej, wiedzy która pozwoli na bezstresowe przystąpienie 

do egzaminu i zadnie go. 
 

 KURS „PRAWKO.PL”  - program z aplikacją, na którym dobrze, szybko i sprawnie jesteś w stanie nauczyć się przepisów ruchu drogowego i przygotujesz się do egzaminu 

teoretycznego. Mamy dla Ciebie wszystkie najnowsze pytania testowe, wyjaśniamy trudne pytania. Dostajesz komplet wykładów z komentarzem ekspertów, co pozwoli zrozumieć 

pytania i odpowiedzi, dzięki czemu bezstresowo zdasz egzamin na prawo jazdy. MOŻESZ BRAĆ UDZIAŁ W WYKŁADACH TRADYCYJNYCH NA KURSIE STACJONARNYM.  

mailto:biuro@asmajer.pl

