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21 1 26 Malmö
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Prislista

1 Körlektion a 40 min

410 kr

Silverpaket

Bronspaket

KÖRLEKTIONER PERSONBIL

10 körlektioner

20 körlektioner

KÖRLEKTIONER MOTORCYKEL

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 körlektion a 80 min

Pris 6800 kr

10 körlektioner a 40 min

3900 kr

20 körlektioner a 40 min

7600 kr

960 kr

5 körlektioner a 80 min

4500 kr

10 körlektioner a 80 min

9400 kr

Banavgift för MC tillkomm er, 35 kr p er 15 min.

KURSER
Handledarkurs

pris per deltagare

100 kr

Riskettan personbil

600 kr

Riskettan motorcykel

600 kr

2050 kr

Risktvåa motorcykel

3000 kr
690 kr

Hyra av MC till körprov

inkl. 60 min
uppvärmning

1300 kr
820 kr

Mörkerkörning
Teoripaket

bokpaket (samma pris för MC)
onhnetester, teonlekt10ner

Bokpaket

trafikensgrunder
studiehäfte, vägmärkestester

Du sparar 3250 kr

Guldpaket

Startpaket 1

30 körlektioner

10 körlektioner •

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Halka
Riskettan
Bokpaket
Fria onlinetester
Lärarledda teorilektioner

Pris 12800 kr

1500 kr
800 kr

Riskettan
• • · •·
Bokpaket
Fria onlinetester
Lärarledda teorilektioner

Pris 4900 kr

Du sp ar ar 4350 k r

Halka

Halka
Riskettan
Bokpaket
Fria onlinetester
Lärarledda teorilektioner

Pris 9800 kr

Du sp ar ar 2150 kr

ÖVRIGT

Hyra av bil till körprovet

Halka
Riskettan
Bokpaket
Fria onlinetester
Lärarledda teorilektioner

Du sp ar ar 2 000 kr

MC Paket 2

MC Paket 1
10 körlektioner a 80 min

5 körlektioner a 80 min

•
•
•
•

•
•
•
•

Bokpaket
Fria onlinetester
Lärarledda teorilektioner
Lån av skyddsutrustning

Pris 10400 kr

Bokpaket
Fria onlinetester
Lärarledda teorilektioner
Lån av skyddsutrustning

Pris 5500 kr

Du sp arar 1600 kr

Du sparar 1700 kr

Banavgift för M C tillkomm er, 35 kr p er 15 min.
Besök vå r hemsida för ak t uella erbjudaden.

Prova på en MC lektion
Drömmer du om att ta mc-kort men ännu inte bestämt
dig eller kanske vill du bara testköra med vår trafikskola?
Då är denna lektionen perfekt för dig, våra erfarna
mc-lärare hjälper dig att testköra en motorcykel under
kontrolleradeformer.

390 kr för 60 min

Lärarna hjälper dig även med all planering för ditt mc-kort
och svara r gärna på frågor eller funderingar som du bär på.

Vi erbjuder 5% studentrabatt på vårt
Guld, Silver, Brons, Startpaket och
mixpaket mot uppvisande av giltigt

studentkort. (gäller ej kampanjer och
övrigt ur vårt sortiment)
Alla priser är inklusive moms. Med reservation för förändringar. Giltighetstiden på teori och paketpriser är 1 år.
Alla paketpriser betalas i förskott.
Vi följer STR:s praxis för återbetalning och STR:s reklamationspolicy. Du kan läsa mer på STR's hemsida www.str.se
Priser och erbjudanden i denna folder kanske inte stämmer beroende på när den trycktes. För aktuella priser vänligen besök vår hemsida.
Prislista uppdaterad 2018-04-25

