www.auto-szkola.com

Ośrodek Szkolenia Kierowców

biuro@auto-szkola.com
numer OSK:
01051261

Janusz Ujma
rok założenia AD 1988

Spotkania organizacyjne 2019 (o godz. 16.00):
7.01, 4.02, 4.03, 1.04, 6.05, 3.06, 1.07, 5.08, 9.09,
7.10, 4.11, 2.12
W w/w dniach badania lekarskie o godz. 16.00

Lokalizacja: Kraków, ul. Orzechowa 1
pętla autobusowo-tramwajowa Borek Fałęcki
budynek Auto-Szkoła - Kwiaty-Apteka (bankomat 24h)

16.00 - 19.15
Poniedziałki, Wtorki, Czwartki, Piątki

Wykłady – 7 spotkań: (bezpłatne)

Cena kat. „B”

→ kursu: 1439*-1539 zł

lub inne terminy uzgodnione z kursantami, można także
eksternistycznie za wyjątkiem I pomocy przedmedycznej

płatna
w dowolnych RATACH po min. 100 zł zawiera:
30 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć
praktycznych, pierwszy egzamin wewnętrzny, (cena
kursu nie zawiera badania lekarskiego)

Wykładowcy i instruktorzy:
• Janusz Ujma – – kierownik OSK
tel. 0605-245-100, 012-262-04-11,
• Przemysław Kot - tel. 0601-707-722
• Rafał Fular - tel. 0660-217-317
• Józef Słomka - tel. 0608-089-521

→ 1 godz. n.jazdy dodatk: 50zł,
→ 10 godz. n.jazdy dodatk: 450zł,
ustalać bezpośrednio z w wybranym instruktorem

Jazdy dodatkowe uzgadniać bezpośrednio z instruktorem

telefonicznie

*

- cena dla dla osób, które nie ukończyły 18 lat.

Jak rozpocząć kurs: (1 krok - przyjdź do NAS)
Badanie lekarskie na miejscu w dniu spotkania organizacyjnego
płatne 200 zł – cena narzucona, urzędowa (terminy obok)
Zapisy na kurs (wpłata I rata - 100 zł) (link na WWW)
Mając badanie + zdjęcie + wniosek + dowód osobisty lub
paszport wraz z zaświadczeniem o zameldowaniu → uzyskanie
„PKK” (Profilu Kandydata na Kierowcę) w swoim StarostwieX.
Najpóźniej na drugi dzień po spotkaniu przesłać SMS-em.

- To ważne - aby znaleźć się na liście kursantów!

Szkolimy na takich samochodach, na jakich zdajesz
egzamin państwowy
Numer konta bankowego (wpłaty za kurs):

14114020040000300265517144 (mBank)
Jeśli jesteś zadowolony z naszej usługi – powiedz innym, jeśli nie – powiedz nam!
wypełnij ankietę w Internecie - www.auto-szkola.com/ankieta

2019-01-01

