Uppdaterad oktober 2016

Vi på Körkortsspecialisten
Körkortsspecialisten startades 1997. Företaget
drivs av Ingela Larsson och Eric Bokedal tillsammans
med alla duktiga och engagerade medarbetare.
Körkortsspecialisten har idag fyra skolor belägna
i Göteborg, Mölnlycke, Kungsbacka och Mölndal.
Våra ledord är kvalitet, enkelhet och trivsel — det ska
vara kul att ta körkort för bil, tungt släp, moped eller
motorcykel. Målsättningen är att alltid erbjuda en bra
och effektiv utbildning för att nå målen
utan onödigt många lektioner.

Välkommen till
Körkortsspecialisten
Information till dig som kund hos
en STR-ansluten trafikskola.

Välkommen till oss.

KÖRKORTSSPECIALISTEN
Göteborg Hedåsgatan 6, Tel 031-778 06 06
Mölnlycke Hönekullavägen 7, Tel 031-88 58 80
Kungsbacka Gymnasiegatan 24, Tel 0300-150 06
Mölndal Hagåkersgatan 12
www.korkortsspecialisten.se

GÖTEBORG MÖLNLYCKE KUNGSBACKA MÖLNDAL
www.korkortsspecialisten.se

Att utbilda sig på en STR-ansluten trafikskola
Körkortsspecialisten är ansluten till Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) och vi har därmed
förbundit oss till att delge dig som kund följande information:

Detta innebär att:
Du erbjuds en dokumenterad plan över din utbildning
På Körkortsspecialisten innebär detta att du tillhandahålls detta om du begär det.
Du erbjuds en kostnadsberäkning av utbildningen
Hos oss på Körkortsspecialisten kan du alltid be om en kostnadsberäkning av ditt körkort
som stäms av under utbildningens gång.
Din privata handledare ges möjlighet att åka med under dina körlektioner
Vi ser gärna att handledaren följer med på elevens lektioner för bästa resultat.
Du får utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer
Det innebär bland annat att du genomför en speciell landsvägslektion med oskyddade vänstersvängar och omkörningsövningar samt att alla Kungsbackaelever genomför en Göteborgskörning.
Du ska informeras om hur mörkerutbildning genomförs
På trafikskolan genomförs din mörkerutbildning i teorisalen året om. Under perioden
15 oktober t o m den 15 mars genomför vi praktisk körning i mörker.

Här följer information om Körkortsspecialisten:
Våra körlektionstider
Lektioner för B-behörighet erbjuds från kl. 07:15 – 17:55 alla vardagar utom fredagar då
sista lektionentiden kan variera. Även senare körtider kan erbjudas beroende på
trafiklärarnas schema. En körlektion för B-behörighet är 40 minuter.
För övriga behörigheter – se korkortsspecialisten.se.

Våra utbildningsledare
Göteborg: Per Larsson. Mölnlycke: Markus Santonen. Kungsbacka/Mölndal: Eric Bokedal
Antal trafiklärare per ort
Göteborg: 6 st
Mölnlycke: 6 st
Kungsbacka: 6 st
Mölndal: varierande
Receptionens öppettider
Våra receptioner är öppna måndag- torsdag kl. 09.00-18.00 och fredagar 09.00-13.00 (15.00
i Gbg). När receptionen ej är öppen hämtar din trafiklärare upp dig inför lektion utanför
trafikskolan. Tillfälliga justeringar av receptionens öppettider anges på hemsidan.
Du får en tydlig information om gällande prislista
Se bifogad prisinformation som även innehåller information om ordinarie pris. Informationen
finns även anslagen i receptionen.
Teorilektioner för B-behörighet
Vi erbjuder löpande lärarledda teoriträffar med möjlighet till personliga frågeställningar.
Vilket utbildningsmaterial som ingår
I Elevcentralen Premium ingår allt undervisningsmaterial som du behöver.
Du har möjlighet till betalning via vår e-handel eller med bankkort
Körlektion skall vara betald innan själva lektionen, annars utgår en extra avgift på 20:-.
STR:s praxis för avbokning och återbetalning tillämpas
På www.str.se och i receptionen hittar du information om detta.
Övningsbil med alkolås används
Våra bilar är utrustade med alkolås.
STR:s reklamationspolicy tillämpas
På www.korkort.nu och i receptionen hittar du information om STR´s reklamationspolicy.

