CENNIK JAZD DOSZKALAJĄCYCH | Quattro Kraków
____________

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

AUTO EGZAMINACYJNE !

W PAKIETACH TANIEJ

85

80

zł / godz.

Kursanci po kursie podstawowym w Quattro: Rabat 5 zł / godz. (nie dotyczy pakietów)

2 godz.

3 godz.

4 godz.

5 godz.

6 godz.

8 godz.

170 zł

255 zł

340 zł

425 zł

510 zł

680 zł

Szkolimy na:

HYUNDAI i20

na którym odbywają się egzaminy w MORD Kraków

zł / godz.

NAJPOPULARNIEJSZY

10 godz. 15 godz. 20 godz.
800 zł

1200 zł

1600 zł

ZAPIS ONLINE >

ZAPIS ONLINE >

ZAPIS ONLINE >

Szkolenie na trasach egzaminacyjnych + wskazanie newralgicznych miejsc
Szkolenie intensywne w ruchu miejskim i na placu manewrowym
Szkolenie z obsługi pojazdu krok po kroku - jak na egzaminie
Nauka złożonych manewrów z naciskiem na eco driving pod kątem egzaminu
Szczegółowe opracowanie wszystkich elementów wykonywanych na egzaminie
Praktyczne wskazówki odnośnie przebiegu egzaminu - jak zachować pewność siebie i pokonać stres
Eliminacja złych nawyków i błędów poprzednich szkoleń
Ocena umiejętności kursanta koniecznych do zdania egzaminu i samodzielnej jazdy

NASZA ZDAWALNOŚĆ
Jedna z najwyższych w Krakowie !

TEORIA - 76%
zdaje za 1 razem
to aż o 9% wyższa od MORD-u

PRAKTYKA - 54%
zdaje za 1 razem
to aż o 16% wyższa od MORD-u

Darmowy udział w wykładach realizowanych na kursach podstawowych w naszej szkole (dot. pakietu)
Najnowsze wyniki za okres: 2 półrocze 2019

Jazdy szkoleniowe od poniedziałku do niedzieli w godz: 7-22 (zadzwoń i sprawdź dostępne terminy)

Jak umówić się na jazdę i dokonać płatności?
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")

