Velkommen til en av Norges største trafikkskoler!
Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt MC 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 1000 kunder med å få førerkortet.
Svein Svendsen trafikkskole holder til i Oslo, Asker og Bærum, Hadeland og Gjøvik.
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 (gjelder kl. B). Dette unike tilbudet er det bare
våre konkurrenter som ikke liker...
Den obligatoriske delen av føreropplæringen ble utvidet 01.01.17 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! Førerrett på moped eller bil gir fritak fra Trinn 1.

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:
➢ Trinn 2 starter med et obl.MC kurs på 3 timer (a 45min) og skal være fullført før
praktisk opplæring påbegynnes. I trinn 2 skal elevene tilegne seg kunnskap om
motorsykkelen og lære å mestre motorsykkelen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette
oppmerksomheten mot andre trafikanter. Det er satt opp flere kjøregårdsøvelser for
dette trinnet. 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. Mot slutten av trinnet er det
satt opp et obl.”sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk” på 4 timer (gjelder
ikke A1). Kurset har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og
styring av motorsykkelen. A1 har i stede 4 timer med obl.Sikkerhetskurs i
trafikk. Ved avslutning av trinn 3 skal eleven være nær nivået for selvstendig
kjøring.Trinn 3 avsluttes med en obl.Trinnvurdering.
➢

Trinn 4 Avsluttende opplæring:
➢ Opplæringen i trinn 4 er obl.og er rettet mot elevenes risikoforståelse knyttet
til motorsykkelkjøringen og kalles ”sikkerhetskurs på veg”.
I klasse A1 består sikkerhetskurset av totalt 5 timer (a 45min).
I klasse A består sikkerhetskurset av totalt 8 timer (a 45min).
MER INFORMASJON FINNER DU PÅ WWW.VEGVESEN.NO
For å gjøre opplæringen din billigere og for at du skal ha best mulig oversikt over
utgifter til førerkortet ditt. Har vi satt sammen en pakke på A1 og A.
Velger du pakken blir undervisningen også mer effektiv, da læreren slipper å
bruke tid på å motta penger og kvitteringer.
Vi kan tilby deg følgende ”komplett” pakke:
PAKKE KL A:

17900,- kr.

PAKKE KL A1 16900,- kr (U/tr.gr.kurs)

Pakken inneholder:

Pakken inneholder:

Leie av MC utstyr
5 kjøretimer à 45 min.
2 obl.Trinnvurderinger à 45 min.
Sikkerhetskurs Bane
Sikkerhetskurs Vei
MC leie til førerprøven

Leie av MC utstyr
5 kjøretimer à 45 min.
2 obl.Trinnvurderinger à 45 min.
Sikkerhetskurs trafikk
Sikkerhetskurs vei
MC leie til førerprøven

PAKKE KL A1 TIL A2 10900 ,-kr

PAKKE KL A2 TIL A 3990,-kr

Pakken inneholder:

Pakken inneholder:

Leie av MC-utstyr
2 timer innledning m/kjøring
Sikkerhetskurs bane
Sikkerhetskurs vei

Leie av MC-utstyr
7 timer undervisning

Telefon:
67 52 05 06

Adresse:
Elias Smithsvei 31
1337 SANDVIKA

E-Mail:
ss@svein-svendsen.no

NB! Ønsker du A1 pakken, må denne betales før vi starter med kjøretimer.
Om du trenger flere timer enn det som er i pakken, koster disse kr 950,- pr time
(45 min). Disse kan betales med kort ved oppstart av timen, eller det kan avtales en
samlegiro (forskudd) for overskytende timer.
NB! Kjøring i kjøregård (lukket område) er ikke fastsatt av vegvesenet med et x antal
obligatoriske timer, men er et ”must” og settes opp som vanlige kjøretimer og betales
pr 45 min.

•
•
•
•

Følgende gebyrer er ikke dekket av pakken:
Teoriprøven hos Statens Vegvesen
Oppkjøring/ferdighet/trafikal prøve
Førerkort gebyr ved bestått
Digitalt bilde til førerkortet
•

kr. 680,kr. 1200,kr. 320,kr. 80,

(pr gang)
(pr gang)

Kan betales med kort eller kontant. Med forbehold om endringer.

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

Trafikalt Grunnkurs (TGK) alt inkl.
MC kurs
(A/A1)
Kjøretime kl A / A1
Kjørtime etter kl 1600
Obl.Trinnvurdering trinn 2 og 3
Sikkerhetskurs BANE
(A)
Sikkerhetskurs trafikk
(A1)
Sikkerhetskurs VEI
(A)
Sikkerhetskurs VEI
(A1)
2 timer innledning/kjøring A1 til A2/A
Leie av MC til førerprøven

kr. 3500,kr 1000,kr. 950,kr 1150,kr 950.- pr.st
kr. 4400,- +baneleie
kr 3800,kr. 4950,kr. 4750,kr. 1900,kr. 2500,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 levens ansvar!
 Betaling skjer på vår bankterminal eller pr bank. Det kan også vippses til
00000000. Vi ønsker ikke kontanter. Kjøretimer og opplæring betales før
timen starter (unntatt ved pakke). Ønsker man pakken betales denne i sin
helhet innen kjøretime nr 2. Vårt kontonr: 2030.23.35657
NB! merk alltid innbetalinger 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 førerprøve må skje senest 2
virkedager før.
 Statens Vegvesen anbefaler at elever har kjørt minst 2000 km før han/hun
går opp til førerprøven for å bli en sikker fører.
 Elevene er pliktige til å informere skolen ved endring av mobilnummer,
gjøres ikke dette vil eleven miste viktig informasjon.
 Vårt kontor er bemannet mandag –fredag 08:00-14:00

Trafikklærer på MC:
Christian Fæste

tlf 99 22 05 05

Chis-Lage Hansen

tlf 91 67 82 16

Tarjei Svendsen

ss@svein-svendsen.no

Det er vanskelig for våre trafikklærere å ta tlf, så send SMS
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