Základní informace:

Ceny kurzů:

Nabízíme následující kurzy
pro získání řidičského oprávnění:

sk. B
sk. B pro studenty
sk. B ve FJ nebo RJ
sk. B expres

sk. B

osobní automobil (do 3500 kg
celkové hmotnosti)

Kurzy provádíme výhradně individuální
formou, která umožňuje plně se přizpůsobit
schopnostem a časovým potřebám klienta.
Samozřejmostí je citlivý a vlídný přístup ke
všem žákům. Nabízíme rovněž kvalitní
kurzy v ruštině a francouzštině.

10 800 Kč
10 200 Kč
14 500 Kč
14 500 Kč

Ceny kurzů zahrnují kompletní výuku i výcvik
včetně provedení závěrečných zkoušek
mimo opravných. Kurzovné je možno hradit
ve splátkách bez navýšení ceny

Te r m í n y j í z d :

Kondiční jízdy

podle domluvy s klientem celý týden
včetně víkendů. Jízdy mohou začínat a
končit v místě dle dohody s klientem
(bydliště, metro,...).

VW Golf TDI
Škoda Octavia Combi TDI
Škoda Octavia TDI

Program
kondičních
jízd
zcela
přizpůsobujeme možnostem a potřebám
klienta. Vlídný a trpělivý přístup je
samozřejmostí. Garantujeme vysokou
účinnost výcviku. Termíny jízd lze
dohodnout na kteroukoli denní dobu
včetně víkendů, vozidlo přistavujeme na
místo dle dohody.
cena 400,- Kč / 45 min. (vyuč. hodina)
700,- Kč / 90 min.

motocykly Kawasaki ER-5 a Suzuki GS 500E

Povinná školení řidičů

Výcviková vozidla:

Te o r e t i c k á
výuka
probíhá v
učebně v ul. Antonína Čermáka 6 (ZŠ
Interbrigády), Praha 6 - Dejvice v předem
dohodnutých časech.
Doba trvání kurzu:
Standardní
individuální
kurz
sk. B
Kurzy ve FJ nebo RJ
Expresní kurz
Kurz sk. BE

8 - 12 týdnů
cca 12 týdnů
cca 3 týdny
cca 3 týdny

Délky kurzů jsou proměnlivé v závislosti na
průběhu individuálního kurzu.

Provádíme
následující
školení
a
přezkoušení
řidičů
kromě
řidičů
z povolání sk. C, CE, D… Školení
probíhají v místě dle dohody s klientem.
Kontakt
Telefon: 603 236 334
E-mail: autoskola@autoskola-d.cz
Adresa:
Antonína
Čermáka
6
(ZŠ
Interbrigády), Praha 6 – Dejvice (metro „A“
Dejvická)
Termín návštěvy si dohodněte předem na
telefonním čísle 603 236 334.

