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Velkommen til en av Norges største trafikkskoler!
Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt Bil førerkort.
Her vil du få litt generell informasjon om oss og opplæringen.
Svein Svendsen trafikkskole ble etablert i 1971 og er en av Norges største trafikkskoler.
Hvert år har vi gleden av å hjelpe over 2000 elever med å få førerkortet.
Svein Svendsen trafikkskole holder til i Asker & Bærum, Oslo, Gjøvik , Hadeland og
Hønefoss. Svein Svendsen trafikkskole startet som landets eneste trafikkskole med
førerkort garanti. Med førerkortgaranti mener vi at dersom du stryker til førerprøven får
du all videre opplæring på kjøreskolen gratis. Dette unike tilbudet er det bare våre
konkurrenter som ikke liker. Den obligatoriske delen av føreropplæringen ble utvidet
01.01.16 av vegdirektoratet og er basert på opplæring i 4 trinn.
Trinn 1: Grunnkurs
Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse
Trinn 3: Trafikal del
Trinn 4: Avsluttende opplæring
FØRERPRØVE

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs:
Trinnet utgjøres av et obligatorisk Trafikalt grunnkurs på 17 timer (a 45min)
OBS! Gjennomført Trafikalt grunnkurs med bevis utsted av statens vegvesen er et
vilkår for å kunne starte øvingskjøring ved skole eller privat. Beviset og legitimasjon
må alltid medbringes under øvelseskjøring, både ved skole og privat.
NB! Førerkort på moped eller A1 gir fritak fra Trinn 1.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:
➢ I Trinn 2 skal elevene tilegne seg kunnskap om bilen og lære å mestre den rent
kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter. Bruk
av clutch, gass, brems, og ratt er sentrale temaer som skal kunne beherskes i
dette trinnet. Har du mulighet så tren mye privat for å spare tid og penger.
Trinn 2 avsluttes med en obl.Trinnvurdering
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Trinn 3 Trafikal del:
➢ På trinn 3 er det lagt inn kjøring i variert trafikk. Slik at du tilnærmet kjører
selvstendig på en trygg og sikker måte i trafikken. Kjøreskolen kan her gi deg
god informasjon om hva du kan trene på privat i mellom kjøretimene på
kjøreskolen. Når du behersker kjøring i trafikken skal du mot slutten av trinn 3
på sikkerhetskurs Bane (glattkjøring) 4 timer (a 45min) og en
obl.Trinnvurderings time trinn 3.

Trinn 4 Avsluttende opplæring:
➢ Opplæringen i trinn 4 er hovedsaklig rettet mot elevenes risikoforståelse
knyttet til bilkjøringen og kalles ”sikkerhetskurs på veg” (langkjøring) og er
helt og holden obligatorisk. Sikkerhetskurs på veg er delt opp slik:
o 2 timer (a 45min) teori om bilkjøringens risikomomenter (4.1.1)
o 5 timer (a 45min) landeveiskjøring (4.1.2)
o 4 timer (a 45min) kjøring i variert trafikkmiljø (4.1.3)
o 2 timer (a 45min) teori for refleksjoner og oppsummering (4.1.4)
NB! Eleven skal på dette trinnet føre loggbok over forventninger, sterke/svake
sider, risikoforståelse i ulike situasjoner m.m.. Loggboken går vi igjennom på
4.1.4 teori. Det er elevens ansvar at loggboken skrives igjennom trinn 4.

Pakkepris
Som du ser av det foreliggende er hele den praktiske obligatoriske opplæringen på
totalt 19 timer (uten trafikalt gr.kurs med førstehjelp og mørkedemo). Det er derfor
viktig å trene privat ved siden av, om du har mulighet. Ellers kan det bli vanskelig å
klare førekortet på de 19 timene! Vi har derfor laget en pakke til deg, som er svært
populær blant våre elever. I denne pakken har vi lagt inn 5 ekstra kjøretimer i tillegg
til alt det obligatoriske, slik at pakken inneholder 24 timer (a 45 min). Vi har også tatt
med leie av bil til førerprøven i denne pakken som koster 18900,- kr (uten trafikalt
gr. kurs førstehjelp og mørkedemo). Her vil du spare over 1400,- kr
Ønsker du pakken, betales denne med kort på vår betalingsterminal første eller senest
andre timen. Ønsker du faktura vil faktureringsgebyr på kr 95,- tilkomme.
Betalingsfrist er 5 dager. Purregebyr kr 150,- vil faktureres ved for sen betaling. Om
du trenger flere timer enn det som er i pakken, koster disse kr 750,- pr time (45 min).
Disse kan betales med kort, eller overføring på nett. Det kan også avtales en
samlegiro (forskudd) for overskytende timer. Her gjelder samme gebyrer som nevnt
over.
NB! Velger du pakken blir undervisningen også mer effektiv da læreren slipper å
bruke tid på penger og kvitteringer.
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Førerkort garanti:
Om DU ønsker førerkort garanti, kan du si ifra til din lærer om dette. Du får da en
prøveoppkjøring med vår test-lærer, som da vil bedømme deg etter samme kriterier
som sensor på en virkelig oppkjøring. Er din kjøring tilfredsstillende vil du få
garantien (NB! Skriftlig), dette vil da si at hvis du skulle være så uheldig å stryke på
førerprøven, vil du få all videre opplæring GRATIS (kjøretimer og førerprøver til du
består). Du kan derfor spare flere tusen kroner. Avgifter som ikke går til oss, som f.
eks sensoravgiften dekkes ikke av denne garantien.
(Denne timen koster det samme som en vanlig kjøretime.)

Følgende gebyrer er ikke dekket av pakken:
•
•
•
•
•

NAF Glattkjøringsbane
Teoriprøven hos Statens Trafikkstasjon
Oppkjøring med Sensor
Førerkort gebyr ved bestått
Digitalt bilde på trafikk stasjonen

kr.1300,kr. 680,kr. 1180,kr. 320,kr. 80,-

(pr gang)
(pr gang)

* Alle avgiftene kan betales med kort eller kontant. Med forbehold om endringer av priser.

Prisliste utenom og for de som ikke ønsker pakken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikalt grunnkurs med førstehjelp
Mørkekjørings.demonstrasjon
Kjøretime
Sikkerhetskurs BANE
Sikkerhetskurs VEI
Obligatorisk Trinnvurdering
Førstehjelp
Leie av bil til førerprøven
Faktureringsgebyr
Purregebyr

kr. 2000,kr. 1850,kr. 750,kr. 4100,kr. 8450.kr. 750,kr. 750,kr. 2500,kr. 95,kr. 150,-

(ikke i pakken)
(ikke i pakken)
(pr time à 45 min)
(+ NAF og kjøring til/fra)
(pr stk)
(ikke i pakken)
(pr gang)
(pr faktura)

* Med forbehold om endringer.
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VIKTIG INFORMASJON
 Ingen elever får kjøre opp før alt utestående er innbetalt. Senest 3 dager før
oppkjøring. Dette er elevens ansvar!
 Betaling skjer på vår bankterminal eller pr bank. Vi ønsker ikke kontanter.
Kjøretimer og opplæring betales før timen starter (unntatt ved pakke)
NAF-gebyr betales før avreise til banen. 1 time vil bli belastet ved kjøring
til banen. Ønsker man pakken betales denne i sin helhet innen kjøretime nr
2 Vårt kontonr: 2030.23.35657 NB! Merk alltid betalingen med elevens
navn
 Søknad om førerkort MÅ være skrevet minimum 2 uker før kandidaten har
tenkt å avlegge teoriprøven. Dette gjøres elektronisk ved å logge seg inn
på: www.vegvesen.no
 Grunnkursbevis, samt legitimasjon MÅ medbringes til hver kjøretime.
(unntak hvis førerkort for annen klasse medbringes) Bevis på tlf er ok.
 Sjekk ALLTID "din side" på vegvesen.no noen dager før oppkjøring og
se at din opplæring er godkjent. Dette er ditt ansvar. Ubetalte fakturaer
eller for sent betalte fakturaer o.l kan føre til at opplæring ikke er godkjent.
Avviste førerprøver på grunnlag av dette er elevens ansvar alene.
 Avbestilling av timer må skje 24 timer før. Møter ikke eleven til avtalt
time, belastes eleven for gjeldende timepris. Må det sendes faktura vil
faktureringsgebyr tilkomme. Avbestilling av sikkerhetskurs bane og
sikkerhetskurs vei må skje senest 48 timer før. 2 virkedager.
 Elevene er pliktige til å informere skolen ved endring av mobilnummer,
gjøres ikke dette vil eleven miste viktig informasjon.
 Vårt kontor er bemannet mandag –torsdag 08:00-16:00 fredag 8-14

Trafikklærere hos oss:
Har du ønske om å kjøre med en bestemt lærer, eller en bestemt bil, så er det bare å si ifra til
oss, så skal vi gjøre vårt ytterste for å tilfredsstille de ønskene du måtte ha.
Dag Pettersen
91 67 82 10 BMW X1 Automat
Rune Hangeraas
91 67 82 11 BMW 1 Serie
Kate Pettersen
91 67 82 12 BMW 1 serie
Christian Fæste
99 22 05 05 BMW 1 Serie Automat
Chris-Lage Hansen 91 67 82 16 PORSCHE MACAN
Håkon Lien
91 67 82 18
PORSCHE MACAN
Robin Albrigtsen
91 67 82 19
BMW 1 Serie
Tommy Dahlstrøm 99 22 05 04 TESLA mod 3
Sindre Lillegraven
91914949
BMW 1 Serie automat
Tarjei Svendsen
ss@svein-svendsen.no
I perioder kan det være vanskelig for din lærer å besvare anrop. Send da en SMS.
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