Bilistskolens Prisliste 2019
Holdstart : Se på bilistskolens webside hvornår der er holdstart.
Har du andre ønsker for at starte, kontakt Bilistskolen.

Priserne er gældende fra 01/10-2019
Teoriundervisning :
Manøvrebanen :
Køreteknisk anlæg :
Køretimer pr. stk. :
Leje af bil til køreprøve :
En ½ køretime før køreprøven :
Teori bog :
Der tages ikke gebyr for bestilling af teori & køreprøve.
Ekstra lektioner på manøvrebane ud over de 4 obligatoriske :
Ekstra teori pr. gang. ud over de 29 obligatoriske pr. gang :
Teori undervisning for generhvervelse af kørekort pr. gang :
Køretimer for generhvervelse af kørekort pr. stk. :
Køreteknisk kursus for bilister med kørekort :

2600 kr.
1600 kr.
2000 kr.
430 kr.
450 kr.
250 kr.
100 kr.
225 kr.
400 kr.
500 kr.
450 kr.
1500 kr.

Alle priser er incl. 25 % moms.

Betalingsvilkår:
Teoriundervisning, banegebyr og kørsel på manøvrebanen, indsættes på bilistskolens
bankkonto senest 2 dage før første undervisningsdag og udgør 4200 kr. Regningen
sendes normalt 2 – 4 dage efter din tilmelding. Køretimerne betales efter hver 5 - 6
timer regningen sendes til din mail. Det sidste opgøres dagen efter bestået køreprøve
og betales 2 – 3 dage efter opgørelsen. Betaling af køreteknisk anlæg skal ske før
tiden på banen, normalt efter 5 teori.
Teorilokalet i Holstebro:
Teoriundervisningen er 8 gange af 3 eller 4 lektioner af 45 minutters varighed,
teoriundervisningen afholdes i lokalet på Fabersvej 1 Holstebro.
Der er teoriundervisning en gang om ugen. Normalt fra 19,00 til 21.15 eller 22.00
samme aften i ugen som holdet starter, men ændringer kan forekomme. Der skal
køres 2 - 4 timer pr. uge.

Tilmelding:
Ring eller send en sms til Bilistskolen på 25 70 94 55.
Du kan også bruge tilmeldingen på www.bilistskolen.dk eller almindeligt brev.
Ved tilmelding skal oplyses navn, adresse, alder, telefon nr. og startdato på holdet du
ønsker at deltage på.

Andre praktiske oplysninger:
Prøvegebyr til staten for aflæggelse af prøve: Pris 600 kr. der i dag betales elektronisk
af eleven, via køreprøvebooking.
Foto til kørekort, pasfoto: Pris ca. 150 kr. der betales til fotografen (Skal med til
lægen.)
Lægeerklæring: Pris 500 - 600 kr. der betales til lægen.
Når du skal have kørekort til personbil, må du begynde 3 måneder, før du bliver 18
år. Teoriprøven må aflægges 1 måned, før du bliver 18 år. Køreprøven kan først
aflægges den dag, du bliver 18 år.
Er du 17 år og tager kørekort til bil gælder der særlige regler for hvordan du må køre
det første år. Dette er en forsøgs periode på tre år. Indtil videre. Der skal laves en
fuldmagt fra forældre til alle der ikke er fyldt 18 den dag de går til teoriprøve.
For at få kørekort til personbil skal du i dag have mindst 29 lektioner af 45 minutters
varighed i teori, 4 lektioner på manøvrebane, 16 lektioner på vej, 4 lektioner på
køreteknisk anlæg. Da dette er et minimum kan flere lektioner være nødvendige.

Obligatorisk førstehjælp:
Elever, der ønsker at få kørekort, skal have et 8 timer færdselsrelateret førstehjælp.
Denne undervisning skal være modtaget, før ansøgningen om kørekort kan
indleveres. Kursusbeviset må være højst 1 år gammelt ved indlevering.
Dette kursus kan tages på ungdomsskolen for unge under 18 år og prisen er 100 kr.
som betales ved tilmelding på ungdomsskolen. Oplysninger om hvor og hvornår de
kurser afholdes kan ses på deres hjemmeside. Kan du ikke finde et kursus i
færdselsrelateret førstehjælp, kan du kontakte Bilistskolen, som kan hjælper dig med
at finde et kursus, ved en anden udbyder. Priserne er her 450 til 600 kr.

Kørelærer & Skole bilen:
Når du vælger Bilistskolen som køreskole, vil du blive undervist af kørelærer Carsten
Feldborg, som står for alt undervisning, også den del der foregår på køreteknisk
anlæg. Så her undgår du at få mange forskellige undervisere.
Skole bilen er en Mazda 6 2,0 Benzin. Bilen kan ses på bilistskolens Webside.

Bilistskolen
Ring eller SMS : på 25709455
Hjemmeside : www.bilistskolen.dk
Mail : bilistskolen@bilistskolen.dk

