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Varmt Välkommen 
Vårt mål på Caroli Trafikskola Malmö är att alltid överträffa förväntan. Det är vår utgångspunkt för att kunna ge våra kunder den bästa 
upplevelsen. För att uppnå detta lägger vi stort fokus på bra undervisning och undervisningsmiljö. Vi använder oss av den senaste 
tekniken för att så mycket som möjligt underlätta för dig som kund. 

Trafikskolan ligger centralt i Malmö intill köpcentret Caroli City, 5 minuters promenad från Centralstationen. Vi erbjuder e-handel, 
automatutbildning, mc utbildning, moped utbildning, intensivutbildningar, online bokning, utbildning på engelska, dyslexistöd, 
privatisthjälp, handledarkurser och riskutbildning. Hos oss kan du även skriva in dig via vår webbplats vid köp av en utbildning. Vi 
utbildar både personbil och motorcykel. 

Om körkortsutbildningen Teoriutbildningen 
Trafikverket har gjort en kursplan som all körkortsutbildning 
måste följa. Utifrån denna har vi gjort en undervisningsplan där 
övningarna kommer i lämplig ordning och där teori och praktik 
vävs ihop. 

Utbildningen i 3 stora delar: 

✓ Del 1 omfattar moment 1-9 (grundläggande 
körövningar) 

✓ Del 2 omfattar moment 10 (stadstrafik) 

✓ Del 3 omfattar moment 11-15 (motorväg, landsväg, 
halka, mörkerkörning och utbildningskontroll) 

Du får utbildning i riskmedvetenhet, sparsam körning och övning 
med svårare trafiksituationer under utbildningens gång. 

Vi använder även läsplattor i bilarna och har möjlighet att även 
filma din körlektion vid önskemål. Med hjälp av våra läsplattor 
visar vi dig filmklipp och bilder för att du lättare ska förstå olika 
trafiksituationer. 

Mörkerkörning 

Mörkerutbildning genomförs med samtliga elever under den 
mörka årstiden då bland annat ljusbehandling, placering och 
siktsträckor demonstreras.  

Från Februari fram till December månad sker endast mörker-
utbildning teoretiskt. 

Riskutbildningen 

Det finns två obligatoriska moment i utbildningen, nämligen 
riskettan och risktvåan (halkan). Riskettan är en teoretisk kurs 
som handlar om alkohol, droger, trötthet och övriga riskfyllda 
beteenden. Kursen är 3 timmar lång och kan bokas när som 
helst i utbildningen, det är rekommenderat att du gör denna del 
så tidigt som möjligt.  

Du kan boka en tid själv på elevcentralen eller med hjälp av 
trafikskolan.  

Risktvåan (halkan) görs i slutet av din utbildning och bokas av 
din trafiklärare, du kan alltså inte boka denna del själv. 

Båda delarna gäller i 5 år från det datum dem genomfördes.  

Vår trafikskola har som ambition att erbjuda teoretiska och 
praktiska utbildningar som med hjälp av modern teknik och 
utrustning ger alla färdigheter som behövs för att bli en säker 
förare i trafiken. Ovanpå våra höga utbildningsmål strävar vi 
efter att våra elever ska känna sig stärkta i varje 
utbildningsmoment. Det är viktigt för oss att se varje elevs 
individuella behov och erbjuda skräddarsydda lösningar där 
det behövs. 

 

För dig som vill ha extra hjälp med teorin finns 

det många valmöjligheter 

• Teorimaterial både på engelska och svenska 

• Förinspelade lärarledda teorikurser online 

• Körkortsteori på distans - ett komplett digitalt 
utbildningsmaterial för bil, mc eller moped, dessutom 
tar vi ingen extra avgift för antalet tester, du gör så 
många tester du vill. Vi tar inte heller betalt 
månadsvis, du har tillgång till teorin tills du tagit ditt 
körkort. 
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Information 

Obligatoriska kostnader 

Följande avgifter betalar du till transportstyrelsen och ingår ej i 
något av våra körpaket. 

✓ Synundersökning ca 100 kr 

✓ Fotografering hos Trafikverket 80 kr 

✓ Tillverkning av körkort 250 kr 

✓ Teoriprov (kunskapsprov) 325 kr 

✓ Uppkörning (körprov) 800 kr 

Avbokning körlektioner 

✓ Avbeställning av körlektion måste ske senast helgfri 
vardag före klockan 13.00  

✓ Sen avbokning skall ske till kontoret (besök på 
trafikskolan) eller via telefon, du kan också skicka e-
post, glöm inte att uppge ditt namn eller 
personnummer. 

✓ Tänk på att om du inte avbokar din körlektion i tid, så 
måste du betala för körlektionen, såvida du inte kan 
uppvisa ett sjukintyg eller annat giltigt intyg, som är 
skäligt för utebliven körlektion. 

Betalning för körlektioner 

Om du har kört slut på ditt paket och behöver fler lektioner kan 
du boka dessa i förväg, du betalar för dem nya lektionerna 
senast innan du påbörjat din första obetalda lektion, det är inte 
ok att köra en lektion som inte är betald.  

Du väljer själv om du vill betala för varje enskild lektion eller om 
du hellre vill köpa 10 lektioner i förväg, tänk på att du måste 
betala för lektionerna i förskott eftersom du får rabatt på dem 
annars betalar du till ordinarie pris. 

Paketpriser 

Våra paketpriser gäller i upp till 1 år, du väljer själv hur ofta du 
vill köra även om du köpt något av våra intensivpaket. 

Återbetalning 

Vi följer STR´s praxis för återbetalning och STR´s 
reklamationspolicy.  Du kan besöka deras hemsida för mer info 
på www.str.se 

Om man avbryter sin utbildning och bryter sitt köp av t ex ett 
paket, så omräknas det du förbrukat till ordinarie pris och du 
förlorar rabatten.  

Teoripaket där böcker ingår räknas som förbrukat även om du 
inte använt dem. Har du haft möjlighet att även gå på våra 
lärarledda teorilektioner samt haft möjlighet att göra teoritester 
räknas även detta som förbrukat. 

Bokning av körtider via elevcentralen 

Hos oss kan du välja att boka dina egna körtider online eller via 
vår kontorist. 

Kostnadsberäkning 

Om du är osäker på vad utbildningen kostar så kan du efter en 
testlektion få en kostnadsberäkning av utbildningen med hänsyn 
till dina förkunskaper. Du kan även besöka vår hemsida för en 
fullständig kostnadskalkyl och prisinformation för ditt körkort.  

Bokning av förarprovet 

När Du närmar dig slutet av din körkortsutbildning och din 
trafiklärare anser att du är tillräckligt förberedd för ett prov bokar 
trafikläraren i samråd med dig en tid för ett förarprov. Obs! Det är 
endast din trafiklärare som bestämmer om du ska bokas på ett 
prov, ej vår kontorist. 

Förarprovet innehåller två delar (kunskapsprov och körprov). 

Båda delarna av provet bokas vid samma tillfälle och bokningen 
är preliminär tills du är godkänd av trafikskolan, både teoretiskt 
och praktiskt. 

Vi förbehåller oss rätten att avboka/omboka ditt förarprov om inte 
följande krav uppnåtts: 

✓ Du ska ha gjort alla teorifaserna via distans eller på 
trafikskolan och fått alla faserna godkänt. 

✓ Om trafikläraren anser att du inte är tillräckligt färdig för 
ett körprov. 

✓ Alla dina skulder skall vara betalda 

Om du trots allt ändå vill göra ditt förarprov har du möjligheten att 
boka ditt prov själv via Trafikverkets hemsida. Trafikskolan tar 
inte ansvar för Trafikverkets tidvis långa väntetider för ett prov. 

 

Mer information hittar du på vår hemsida 

www.carolitrafikskola.se 

Öppettider på Caroli Trafikskola 

Körtider för bil 

Måndag-Torsdag 07:00-18:15 

Fredag 07:00-14:30 

Lördag      stängt 

Söndag      stängt 

 

Öppettider på kontoret 

Måndag-Torsdag 09:00-17:00 

Fredag 09:00-14:00 

Lördag      Stängt 

Söndag     Stängt 

 

Slutord 

Vi hoppas att ni kommer trivas på vår 
trafikskola och att vi tillsammans ska ge allt 
för att din körkortsutbildning ska bli så smidig 
som möjligt. 

Caroli Trafikskola 


