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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.

Tyngre
Släpbehörigheter

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

Tyngre släpbehörigheter
Välkommen att genomföra din släputbildning hos oss på Körkortsspecialisten. Med kompetent och
trevlig personal coachar vi dig mot ditt mål med största möjliga effektivitet oavsett vilken behörighet
du utbildar dig för.

B96-behörighet (B-begränsad)

BE-behörighet
Behörigheten ger dig rätt att få framföra en fordonskombination om max totalvikt 3.500kg
för bil och 3.500kg för släp.

Behörigheten ger dig rätt att få framföra en fordonskombination med en samlad totalvikt
av högst 4.250 kg.

Körkortstillstånd
Krävs för att få övningsköra. Ansök om detta på korkortsportalen.se.

Fotografering
Inget körkortstillstånd krävs men du skall fotografera dig på Trafikverkets kontor på
Hisingen i god tid innan ditt körprov.

Teori-, och körprov
Teoriprovet måste vara godkänt på Trafikverket innan körprov kan bokas (godkänt
teoriprov gäller 1år).

Körprov
Inget teoriprov krävs.
Körprovet består av:
• Del av säkerhetskontroll
• Blandad körning i trafik med viss manövrering

Körprovet består av:
• Säkerhetskontroll inklusive funktionsbeskrivning
• Backning i manövergård
• Blandad körning i trafik med viss manövrering
Godkänd legitimation medtages vid båda provtillfällena.

Vårt upplägg
Då ni bokar er körlektion hos oss bokas även ert körprov på Trafikverket. Vid körlektionen
planeras din fortsatta väg fram mot körprovet.

Vårt upplägg
Vi erbjuder en BE-kurs, då ingår teorikurs om 4 timmar inklusive böcker och körlektion om
2 timmar vid ett tillfälle. Vid kursstart bokar vi in din första körlektion. Då du läst din teori
och känner dig redo bokar du själv ett teoriprov på Trafikverket. Därefter kan vi hjälpa dig
i din fortsatta planering inför körprovet på Trafikverket.

Priser
I receptionen finns prislista och hjälp till bokning. Via vår E-handel på korkortsspecialisten.com
kan du också boka. Hos oss är du alltid fullt försäkrad och ni kör i vår bil & släp.

Priser
I receptionen finns prislista och hjälp till bokning. Via vår E-handel på korkortsspecialisten.se
kan du också boka. Hos oss är du alltid fullt försäkrad och ni kör i vår bil & släp.

Godkänd legitimation medtages vid provtillfället.

