
	 	

	

Ceny     
poza 

kursem

Ilość jazd -

Czas trwania jazd -

Kiedy odbywają się jazdy? -

e-learning - dostęp do platformy szkoleniowej 60 zł

Dodatkowe godziny jazd 60 zł

Sam wybierasz instruktora prowadzącego              
(na życzenie)

100 zł

Wyrobienie PKK  (na życzenie) 50 zł

Powiadomienia SMS o jazdach  (na życzenie) 50 zł

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych 200 zł
	

Multimedialny Podręcznik Kursanta - gratis 25 zł

Aktualne testy egzaminacyjne (2019r.)                                          
+ moduł do nauki - gratis

15 zł

Egzamin Wewnętrzny (teoria+praktyka) - gratis 60 zł

Kurs Pierwszej Pomocy 75 zł

Szkolenie: plac manewrowy (oświetlony) 60 zł/godz.

Szkolenie na autostradzie 60 zł/godz.

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis) 10 zł

Płatność w ratach 0% -

Rabaty od firm partnerskich -
	

SKORZYSTAJ	Z	SYSTEMU	SPŁATY	W	RATACH	0%	|		Płatność	ratalna	nie	wpływa	w	żaden	sposób	na	zwiększenie	ceny	kursu

2	WPŁATA:	SPŁATA	CAŁOŚCI	-	przed	ostatnią	jazdą		|		Całość	można	również	wpłacić	jednorazowo,	przed	pierwszymi	zajęciami	teoret.

tak

taktak

tak

tak

tak

tak tak

1	WPŁATA:	POŁOWA	WARTOŚCIWYBRANEGO	KURSU		-		należy	wpłacić	najpóźniej	przed	pierwszymi	zajęciami	teoretycznymi.

FORMA	PŁATNOŚCI	|	DANE	DO	PRZELEWU		|		Wpłat	można	dokonywać	gotówką	w	biurze	obsługi	klienta	lub	przelewem	na	konto	bankowe:	Oddział	w	Krakowie:	mBank	65	1140	2017	0000	4502	1297	5993
Dane	firmy:	Quattro	sp.	z	o.o.	|	ul.	Karmelicka	39/3	|	31-128	Kraków		|		W	tytule	przelewu	wpisz:		Imię	i	nazwisko			|		Oddział	Kraków		|		Rodzaj	kursu:	podstawowy	lub	uzupełniający

Nowy pojazd 
egzaminacyjny       
(od 11.2018)

tak

tak tak tak tak

taktaktak

tak

tak tak tak

tak

NASZA	KADRA

ZGRANY TEAM

Wspaniali      
Instruktorzy  
Konsultantki   

Menedżerowie             
Ratownicy med.

NASZE	AUTA

tak

tak - ekspresowo do 2 tyg.

0 zł

taktaktaktak

50 zł

tak

tak

tak

tak

tak - ekspresowo do 2 tyg.

tak

tak

tak

tak (na życzenie)

50 zł 50 zł

30 godz. 30 godz.

taktak

tak

tak - ekspresowo do 2 tyg.tak - ekspresowo do 2 tyg.tak - ekspresowo do 2 tyg.tak - ekspresowo do 2 tyg.

50 zł50 zł50 zł

taktaktak

tak

60 zł / godz 60 zł / godz 60 zł / godz 10 godz. w cenie 10 godz. w cenie 10 godz. w cenie

8 do 9 tyg. 8 do 9 tyg. do 4 tyg. do 8 tyg. do 6 tyg.

od poniedz. do soboty

  w promocji za 49 zł Gratis  w promocji za 49 zł   w promocji za 49 zł   w promocji za 49 zł

42%

taktak

do 8 tyg.

	-	e-learning																																																
-	więcej	jazd	z	rabatem	150	zł																			
-	powiadomienia	SMS	o	jazdach																
-	rabaty	od	firm	partnerskich

30 godz.                                   
Gwarancja min. 4 jazd / tydz.       

-	więcej	jazd	z	rabatem	150	zł																																
-	w	najszybszym	tempie

 od poniedz. do soboty  od poniedz. do niedzieli  od poniedz. do niedzieli    od poniedz. do niedzieli    od poniedz. do niedzieli

  w promocji za 49 zł

 od piątku do niedzieli

Gratis

60 zł / godz

taktaktak

50 zł

40 godz.      

-	mega	najszybsze	tempo -	więcej	jazd	z	rabatem	150	zł																																
-	w	szybkim	tempie

do 6 tyg. PRAKTYKA

Najnowsze wyniki za okres:                                        
2 półrocze 2018

 aż o 8% wyższa                      
od MORD-u 

tak tak

0 zł50 zł50 zł50 zł

100 zł 100 zł 100 zł 0 zł

tak

tak

HYUNDAI i20

-	jazdy	od	piątku	do	niedzieli																																		
-	e-learning	gratis

dotyczy	tylko																												
UCZNIÓW	i	STUDENTÓW												
Czas	promocji	ograniczony

taktaktaktaktak

taktak

100 zł 100 zł

40 godz. 40 godz.30 godz.

EkskluzywnieSzybciej i pewniej

TANIEJ	W	WIOSENNEJ	PROMOCJI

Oferta specjalna

	

Klasyczny	
Promocja																																																																					

Weekend																			
+	elearning	za	0zł		

Express															
jazdy	w	4	tyg.		

Dla zapracowanych Najszybszy Pewniej na egzaminie

V I P

76%

Wybierasz	instruktora							
Dobierasz	tempo																				
+	10	godz.	jazd				

Limitowana ilość miejsc

 2299 zł

NASZA	
ZDAWALNOŚĆ																	
Jedna	z	najwyższych																				

w	Krakowie

NAJPOPULARNIEJSZY

Rozszerzony				
10+					

Rozszerzony										
10+	Express				

2499	zł

TEORIA                                                                                                                                                                  
aż o 20% wyższa                      

od MORD-u 

Klasyczny    

CENNIK KURSÓW  |  Quattro Kraków

_______   Już prawie co drugi nasz kursant zdaje praktykę za 1 razem - zdaj i Ty !   _______

 2099 zł  2399 zł  2599 zł

Limitowana	ilość	miejsc	 Limitowana	ilość	miejsc	

1799 zł  2299 zł

tak

tak

tak

100 zł

50 zł50 zł

1899 zł


