
cena 2 500,00 zł     

2 500,00 zł     

 - egzamin. wewnętrzny praktyczny (pierwszy egzamin bezpłatny)

cena 2 500,00 zł     

 - egzamin wewnętrzny teoretyczny po zakończeniu zajęć teoretycznych metoda e-learningową (egzamin bezpłatny)

 - egzamin wewnętrzny praktyczny po zakończeniu zajęc praktycznych (pierwszy egzamin bezpłatny)

EKSPRESOWY cena 2 900,00 zł     

 - 30 godzin jazd sam. MAN TGL 12.240/250 w godz od 7:00 do 21:00

 - 1 godzina dodatkowa jazdy przed egzaminem

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

 - egzamin wewnętrzny praktyczny po uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu wewn.teoretycznego (pierwszy egzamin bezpłatny)

150,00 zł               

BADANIE PSYCHOLOGICZNE - NA MIEJSCU 150,00 zł               

230,00 zł               

100,00 zł               

540,00 zł               

110,00 zł               

600,00 zł               

PODSTAWOWY cena 2 400,00 zł     

EKSPRESOWY cena 2 800,00 zł     

 - 1 godzina dodatkowa jazdy przed egzaminem

150,00 zł               

150,00 zł               

245,00 zł               

110,00 zł               

600,00 zł               

120,00 zł               

660,00 zł               

RODZAJE KURSÓW NA KAT. C (opłata ratalna za kursy*) 2

KURS:

PODSTAWOWY - WYKŁADY TRADYCYJNIE W OŚRODKU

TEORIA - WYKŁADY        - 20 godzin wykładów i ćwiczeń, 5 dni w  tygodniu od Pon. do Pt. od 16:00 do 19:05 

PRAKTYKA - JAZDY          - 30 godzin jazd sam. MAN TGL 12.240/250 w godz od 7:00 do 21:00

PRAKTYKA - JAZDY       

EGZAMINY WEWNĘTRZNE
 - egzamin. wewnętrzny teoretyczny po zakończeniu zajęć praktycznych, za zgodą instr. prowadzącego (egzamin bezpłatny)

 - egzamin. wewnętrzny praktyczny po uzyskaniu wyn. pozytywnego z egzaminu wewn. teoretycznego (pierwszy egzamin bezpłatny)

MATERIAŁY
 - dostęp do programu "PRAWKO.PL" zawiera KURS oraz aktualne pytania egzam., albo podręcznik i dostęp do PYTAŃ EGZAM.

 - teczka na dokumenty

PODSTAWOWY "PRAWKO.PL" - WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ UDZIAŁU W TRADYCYJNYCH WYKŁADACH

TEORIA - WYKŁADY
 - MOŻESZ BRAĆ UDZIAŁ w 20 godzinach wykładów i ćwiczeń, 5 dni w  tygodniu od Pon. do Pt. od 16:00 do 19:05, lub uczyć się w domu z programu 

"PRAWKO.PL" - zawiera KURS oraz aktualne pytania egzam.

EGZAMIN W WORD  - egzamin państwowy teoretyczny w WORD-zie

TEORIA - WYKŁADY

PRAKTYKA - JAZDY  - 30 godzin jazd sam. MAN TGL 12.240/250 w godz od 7:00 do 21:00

EGZAMINY WEWNĘTRZNE

EGZ.WEWNĘTRZNE

MATERIAŁY
 - dostęp do programu KURS "PRAWKO.PL" - zawiera KURS oraz aktualne pytania egzaminacyjne

 - teczka na dokumenty

E-LEARNINGOWY "TEORIA W DOMU"   

 - dostęp do programu "Teoria w domu" - zawiera KURS oraz aktualne pytania egzaminacyjne

 - teczka na dokumenty

TEORIA - WYKŁADY  - 20 godzin wykładów i ćwiczeń, 5 dni w  tygodniu od Pon. do Pt. od 16:00 do 19:05 

czas trwania kursu do 4 tyg.

GODZINA JAZDY (DLA UCZNIÓW Z POZA CENTRUM)

6 GODZIN JAZDY (DLA UCZNIÓW Z POZA CENTRUM)

 - 30 godzin jazd sam. MAN TGL 12.240/250 w godz od 7:00 do 21:00

 - nauka indyw.w domu z zagadnień teoret. min. 20 godz. zgodnie programem "Teoria w domu"- zawiera KURS oraz akt. pyt. egzam.

OPŁATY NIE WLICZANE W CENĘ KURSU

BADANIE LEKARSKIE - NA MIEJSCU

OPŁATA ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY W WORD-ZIE (teoria -30 zł i praktyka -200 zł)

OPŁATY DODATKOWE

GODZINA JAZDY 

6 GODZIN JAZDY

PRAKTYKA - JAZDY       

EGZAMINY WEWNĘTRZNE

MATERIAŁY
 - dostęp do programu "PRAWKO.PL" zawiera KURS oraz aktualne pytania egzam., albo podręcznik i dostęp do PYTAŃ EGZAM.

 - teczka na dokumenty

MATERIAŁY

RODZAJE KURSÓW NA KAT. E/C (opłata ratalna za kursy*) 3

KURS:

 

PRAKTYKA - JAZDY  - 25 godzin jazd sam. cięż. MAN TGL 12.240/250 z przyczepą w godz od 7:00 do 21:00

EGZAMIN WEWNĘTRZNY  - pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny

czas trwania kursu do 3 tyg.

PRAKTYKA - JAZDY
  - 25 godzin jazd sam. cięż. MAN TGL 12.240 z przyczepą w godz od 7:00 do 21:00

EGZAMIN WEWNĘTRZNY  - pierwszy egzamin wewnętrzny praktyczny

OPŁATY NIE SĄ WLICZANE W CENĘ KURSU

BADANIE LEKARSKIE - NA MIEJSCU (JEŻELI POTRZEBNE)  

1 GODZINA JAZDY (DLA UCZNIÓW Z POZA CSM)

 6 GODZIN JAZDY (DLA UCZNIÓW Z POZA CSM)

BADANIA PSYCHOLOGICZNE - NA MIEJSCU (JEŻELI POTRZEBNE)

OPŁATA ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY W WORD-ZIE (praktyka - 245 zł)

OPŁATY DODATKOWE

1 GODZINA JAZDY 

6 GODZIN JAZDY

*) 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

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

wszystkich pytań z państwowej bazy na wybraną kategorię. Pakiet materiałów „Teoria w domu", to nie tylko dostęp do e-kursu. Bazując na naszej wieloletniej wspólpracy i doświadczeniu, firma szkoleniowa 

"E-kierowca"  opracował program szkoleniowy, dzięki któremu nasi Kandydaci na kierowców mają pewność nabycie odpowiedniej wiedzy, a to pozwoli na bezstresowe przystąpienie do egzaminuw WORD-

zie i zdanie go.

KURS "PRAWKO.PL" - Z nami szybko i dobrze przygotujesz się do egzaminu na prawo jazdy. Mamy dla Ciebie wszystkie pytania z egzaminów. Wyjaśniamy odpowiedzi

*) 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


