CENNIK KURSÓW | Quattro Kraków "W czołówce zdawalności od lat"

Oferta Specjalna

NAJPOPULARNIEJSZY
CLASSIC

Klasyczny
1999 zł

1799

zł

Klasyczny
oferta specjalna

1699

zł

EXCLUSIVE + EXPRESS + WYGODA
TWÓJ INSTRUKTOR + E-learning

VIP

LICZY SIĘ TEMPO

PO KOBIECEMU

SZYBSZY + GODZINY EXTRA

Express

Q-Lady

Rozszerzony 10+

Przyspieszony
MEGA 10+

1899

2199

2299

2499 zł

PROMOCJA
dla uczniów i studentów

EXPRES + PEWNOŚĆ SIEBIE +
TWÓJ INSTRUKTOR + E-learning

2199

zł

Limitowana ilość miejsc

zł

zł

2499
zł

zł

Limitowana ilość miejsc

Tempo kursk: do 12 tyg. (optymalnie)

Tempo kursu: do 12 tyg. (optymalnie)

Tempo kursu: 5 do 6 tyg. (expres)

Tempo kursu: do 12 tyg. (optymalnie)

Tempo kursu: do 12 tyg. (sprawnie)

Tempo kursu: do 10 tyg. (szybko)

Tempo kursu: 5 do 6 tyg. (expres)

Jazdy szkoleniowe - 30 godz.

Jazdy szkoleniowe - 30 godz.

Jazdy szkoleniowe - 30 godz.

Jazdy szkoleniowe - 30 godz.

Jazdy szkoleniowe - 40 godz.

Jazdy szkoleniowe - 40 godz.

Jazdy szkoleniowe - 34 godz.

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych

Podręcznik kierowcy - gratis

Podręcznik kierowcy - gratis

Podręcznik kierowcy - gratis

Podręcznik kierowcy - gratis

Podręcznik kierowcy - gratis

Podręcznik kierowcy - gratis

Podręcznik kierowcy - gratis

Testy egzam. i moduł do nauki - gratis

Testy egzam. i moduł do nauki - gratis

Testy egzam. i moduł do nauki - gratis

Testy egzam. i moduł do nauki - gratis

Testy egzam. i moduł do nauki - gratis

Testy egzam. i moduł do nauki - gratis

Testy egzam. i moduł do nauki - gratis

Jazdy od poniedz. do soboty

Jazdy od poniedz. do soboty

Jazdy przez cały tydzień: pon-niedz

Jazdy przez cały tydzień: pon-niedz

Jazdy przez cały tydzień: pon-niedz

Jazdy przez cały tydzień: pon-niedz

Jazdy przez cały tydzień: pon-niedz

Egzamin Wewnętrzny - gratis

Egzamin Wewnętrzny - gratis

Egzamin Wewnętrzny - gratis

Egzamin Wewnętrzny - gratis

Egzamin Wewnętrzny - gratis

Egzamin Wewnętrzny - gratis

Egzamin Wewnętrzny - gratis

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy

Szkolenie: plac manewrowy (oświetlony)

Szkolenie: plac manewrowy (oświetlony)

Szkolenie: plac manewrowy (oświetlony)

Szkolenie: plac manewrowy (oświetlony)

Szkolenie: plac manewrowy (oświetlony)

Szkolenie: plac manewrowy (oświetlony)

Szkolenie: plac manewrowy (oświetlony)

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis)

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis)

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis)

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis)

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis)

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis)

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis)

Płatność w ratach 0%

Płatność w ratach 0%

Płatność w ratach 0%

Płatność w ratach 0%

Płatność w ratach 0%

Płatność w ratach 0%

Płatność w ratach 0%

Rabaty na jazdy doszkalające (- 5zł/h)

Rabaty na jazdy doszkalające (- 5zł/h)

Rabaty na jazdy doszkalające (- 5zł/h)

Rabaty na jazdy doszkalające (- 5zł/h)

Rabaty na jazdy doszkalające (- 5zł/h)

Rabaty na jazdy doszkalające (- 5zł/h)

Rabaty na jazdy doszkalające (- 5zł/h)

E-learning - teoria w domu: 59 zł

E-learning - teoria w domu: 59 zł

E-learning - teoria w domu: tylko 29 zł

E-learning - teoria w domu: tylko 29 zł

E-learning - teoria w domu: tylko 29 zł

E-learning - teoria w domu: Gratis

E-learning - teoria w domu: Gratis

Rabaty specjalne - od firm partnerskich

Rabaty od firm partnerskich

Rabaty od firm partnerskich

10 godz. jazd szkoleniowych extra

10 godz. jazd szkoleniowych extra

4 godz. jazd szkoleniowych extra

Sam wybierasz instruktora/kę

Sam wybierasz instruktora/kę

Wyjatkowe rabaty typowo dla pań - od firm
partnerskich

Gwarancja min. 4 jazd / tydz.

Gwarancja jazd z instruktorkami

Wyrobienie PKK
Ustalenie terminu egzaminu
Powiadomienia SMS o jazdach
Video z jazd szkoleniowych (4 godz.)

USŁUGI DODATKOWE
Wykłady (30 godz.)
Kursanci innych szkół

Wyrobienie PKK

Ustalenie terminu egzaminu

Konsultacje indywidualne
z teorii

Powiadomienia SMS
o wszystkich jazdach
w trakcie kursu

Video z jazdy (2 godz)

Twój pomysł

200 zł

50 zł

50 zł

35 zł / godz.

50 zł

50 zł

Wycena indywidualna

NASZA ZDAWALNOŚĆ

Jedna z najwyższych w Krakowie: teoria aż 72% zdaje za 1 razem / praktyka 45%
Najnowsze wyniki za okres: 1 półrocze 2018

