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Zadzwoń do nas: 12 341 48 68  lub  882 82 21 21  (pn-pt  9-17)  Na jazdę umówisz się od ręki

Skorzystaj z formularza kontaktowego: pomarańczowy pasek "zapisz się online" po prawej stronie  (widoczny po zamknięciu cennika)

Płatność: gotówką w biurze lub w pojeździe, opcjonalnie przelewem przed jazdą (dane do przelewu w zakładce "Kontakt")

 480 zł 390 zł 600 zł 900 zł

NASZA ZDAWALNOŚĆ
Jedna z najwyższych w Krakowie !

zdaje za 1 razem                                     
aż o 20% wyższa od MORD-u 

PRAKTYKA - 42%
zdaje za 1 razem                                     

aż o 8% wyższa od MORD-u 

   Najnowsze wyniki za okres: 2 półrocze 2018

Szkolimy na:  HYUNDAI i20

Jak umówić się na jazdę i dokonać płatności?

Wskazówki bezpiecznej i kulturalnej jazdy

Ocena umiejętności kierowcy pod względem możliwości samodzialnego, bezpiecznego poruszania się samochodem

Darmowy udział w wykładach realizowanych na kursach podstawowych w naszej szkole

Jazdy szkoleniowe od poniedziałku do niedzieli w godz: 7-22 (sprawdź dostępne terminy) kom. 882 82 21 21

Podręcznik kierowcy z aktualnymi przepisami + moduł do nauki w wersji elektronicznej w PROMOCJI 29 zł (Rabat 10 zł) + Gratis testy egzaminacyjne

Nauka złożonych manewrów z naciskiem na eco driving pod kątem oszczędnej jazdy TEORIA - 76%
Szkolenie z obsługi pojazdu krok po kroku - tylko ptaktyczne informacje

Praktyczne wskazówki jak zachować pewność siebie i radzić sobie samodzielnie na drogach

Eliminacja złych nawyków i błędów poprzednich szkoleń

Szkolenie intensywne w ruchu miejskim i na placu manewrowym

ZAPIS ONLINE  > ZAPIS ONLINE  > ZAPIS ONLINE  > ZAPIS ONLINE  >

Jazdy szkoleniowe w sobotę i niedzielę za dopłatą 5 zł / godz. (nie dotyczy pakietów 10 godz. i większych)
Jazdy szkoleniowe przez cały tydzień               

bez dopłat

ZAPIS ONLINE  > ZAPIS ONLINE  > ZAPIS ONLINE  > ZAPIS ONLINE  >

130 zł

2 godz. 3 godz. 4 godz. 5 godz.

195 zł 260 zł 330 zł

65zł / godz.  60 zł / godz.

Najpopularniejszy

10 godz.        
+ gratisy                       

15 godz.        
+ gratisy                       6 godz.                       8 godz.                       

CENNIK JAZD ODŚWIEŻAJĄCYCH  |  Quattro Kraków

W PAKIETACH TANIEJ Jazdy w bezpiecznych                                             
i komfortowych warunkach

Powroty za kółko z Quattro idą sprawnie i mają 100% skuteczność.


