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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.

Mc-utbildning hos
Körkortsspecialisten

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 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

Mc-kort, den totala känslan av frihet!
Välkommen att genomföra din Mc-utbildning hos oss på Körkortsspecialisten. Med perfekta
förhållanden i en lugn och varierande miljö har du de bästa förutsättningar för en lyckad och
givande utbildning. Nedan följer lite matnyttig information om vår mc-utbildning.

Körkortstillstånd och synundersökning
Ansök i god tid för att slippa oönskad väntetid på ditt körkortstillstånd. Synundersökning
gör du hos en optiker. Du måste ha ett giltigt körkortstillstånd för att kunna övningsköra
hemma eller på trafikskola.
Försäkringar
Hos oss på Körkortsspecialisten är du alltid fullt försäkrad om något skulle inträffa.
Våra motorcyklar och utrustning
På Körkortsspecialisten har vi alltid fräscha och trafiksäkra motorcyklar och bra godkänd
skyddsutrustning. Vi utbildar både för A1-, A2- och A-behörighet.
Egen utrustning
Det går naturligtvis bra att ha egen utrusning. Vi ställer dock krav på att utrustningen är
godkänd och lämplig för ändamålet. Vi rekommenderar användande av egen hjälm då
passformen är av stor vikt för säkerheten. Saknar du utrustning kan du givetvis hyra av oss.

Intensivutbildning Mc
Vi erbjuder en plan för intensivutbildning. Ett förslag på upplägg kan vara två lektioner per
dag under en veckas tid, därefter genomförs Riskettan och Risktvåan. Då körprov ej kan
bokas innan kunskapsprov genomförts kan tiden till körprov variera. Var ute i god tid om
du vill köra intensivt då alternativen för lektionstider blir färre under högsäsong.
”Uppkörning”
Ett körprovsdatum är preliminärt. Elev skall ha uppnått de av trafikläraren uppsatta målen
för att kunna genomföra körprovet på planerat datum. Vi rekommenderar att du börjar
med din teori så fort du skrivit in dig. När dina internettester är ”gröna” kan du göra ditt
kunskapsprov på Trafikverket. Tänk bara på att du skall ha genomfört Risk 1 A och 2 A innan
du ”skriver upp”. Vi rekommenderar dock att Risk 2 A genomförs i slutet av din utbildning.
Vi på Körkortsspecialisten erbjuder både Risk 1 A och Risk 2 A utbildning i egen regi.
Efter genomförda riskutbildningar hjälper vi dig att boka ditt kunskapsprov. När du
genomfört ditt kunskapsprov bokas en tid för uppkörning i samråd med din lärare.
Gruppteorilektion Mc
Vi erbjuder teorilektion i grupp, då vi går igenom säkerhetskontroll av motorcykel samt
fördjupar oss i riskmedvetenhet kring material och vård.
Övningskörning privat
För att övningsköra privat behöver man inte ha gått introduktionsutbildning. Men man
behöver dock ha påanmält elev och handledare till Transportstyrelsen samt ha ett körkortstillstånd. Övriga regler kring privat övningskörning hittar du på korkortsportalen.se.

Egen motorcykel
Givetvis går det bra om du vill använda din privata motorcykel under lektionstid. Vi ställer
dock krav på dokumenterad trafiksäkerhet och avsäger oss all ekonomisk ersättning vid
haveri eller skada. Fråga i receptionen efter fullständiga villkor.

Tredje körkortsdirektivet
Fr.o.m 19 januari 2013 infördes nya regler kring A-behörighet. Information om ålderskrav ,
effektbegränsningar och övrig information hittar du på korkortsportalen.se eller i receptionen.

En körlektions uppbyggnad
Ditt ”utbildningspass” innebär även genomgång före och analys efter körning.

Priser
I receptionen finns prislista för både de fasta och rörliga kostnaderna.

