Utbildning
Teorilektionerna är 4 stycken á 3 timmar vardera inklusive raster.
Vi använder Körkortsboken tillsammans med körhäfte och teorihäfte. Vägmärken och vägmärkestest tillhör också teoripaketet.
Vi utbildar dig efter en undervisningsplan som vi gjort på trafikskolan, denna plan följer STR:s plan på 16 körmoment, den finns i
ditt körhäfte.
Körlektionerna är 55 minuter
Under årets mörka delar får du kör i
mörker. Sommartid i teorisal.

I slutet av din utbildning får du tilllämpa svåra trafiksituationer som
vänstersväng på landsväg, körning
och parkering i tät stadstrafik. Du får
Alla våra övningsbilar är utrustade med alockså göra en utbildningskontroll
kolås.
med en annan lärare.
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Din handledare är alltid välkommen att vara med under dina körlektioner.

När trafikskolan är stängd kan du boka och avboka körtider, du kan också se om
du ligger + eller - på ditt kör konto via internet. för att göra detta måste du få ett
lösenord och en kod på trafikskolan. Du kan dygnet runt skriva internet test om din
dator är uppkopplad mot internet.
Det är svårt att säga hur många körlektioner du behöver och vad ditt körkort till
slut kommer att kosta. Du kan själv påverka det genom att träna privat och vara väl
förbered till körlektionerna. Om du säger till försöker din trafiklärare göra den beräkning av det antal körlektioner som kan tänkas gå åt. Fråga fortlöpande din lärare hur du ligger till enligt beräkningen.

Ottossons Trafikskola AB

019-6116800
ottossons.nu

Personal

Priser
För fler priser gå in på ottossons.nu

I bilen jobbar: Karin, Marcus, Rebecca, Katrin, LG, Linus, Veronica och Erika
Mc och släp: Anders och Thord
På kontoret sitter: Katrin, Anders och Veronica

Ottossons Trafikskola AB är medlem i : STR - Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Det betyder för din del att vi följer STR:s praxis för avbokning och
återbetalning och att STR:s reklamationspolicy tillämpas. Se mer, www.str.se
Bokad körlektion måste avbokas senast kl.12:00 vardagen före körningen, för att inte bil debiterad

Öppetider

