
  
  
 
 

För bokning och avbokning av Körlektioner gäller följande: 

➢ Av/ombokning gäller vardagen innan körlektion kl. 13:00 (Vid måndagslektion gäller fredag innan  

kl: 13:00). Vid sen avbokning eller uteblivet besök debiteras din lektion till fullpris. 

➢ Återbud måste lämnas per telefon eller talas in på telefonsvararen (ej via e-post). Om Du blivit akut sjuk debiteras  

tillfället men vi krediterar den vid uppvisande av läkarintyg inom två veckor.  

➢ Vi utför obligatoriskt alkotest inför varje körlektion. Om du nekar att testa eller testet ger utslag ställs körlektionen  

in men debiteras med fullt pris. 

 

Betalning  

➢ Körlektioner & paket skall vara betald senast vid första lektionstillfället, betalning sker med kort, swish, delbetalning (resursbank) 

eller bankgiro. Vi är en kontantfri skola!   

➢ Vi tillämpar förskottsbetalning, samtliga inköpta lektioner & paket skall utnyttjas inom 1 år från inköpsdatum. Vid eventuell 

återbetalning tillämpar vi STR:s policy: Om förskottsbetalning inneburit att eleven erhållit rabatt, som han eller hon inte skulle ha varit 

berättigad till om betalningen avsett endast den faktiskt utnyttjade delen av tjänsten, skall trafikskolans rätt till ersättning för den del 

av undervisningen som genomförts motsvara det pris som skulle gällt om avtalet endast avsett denna del. 

➢ Återbetalning sker endast inom giltighetstiden. Vid ej påbörjat utnyttjande av vara/tjänst dras en avgift om 10% av beloppet. 

 

Moped klass 1: Krav på körkortstillstånd för samtliga delar innan påbörjad utbildning  

➢ Utbildningens samtliga delar ska vara utförda enligt;  

Teori del 1 → Teori del 2 → Manöverpass → Körning i trafik.  

➢ Om elev uteblir från något tillfälle pga frånvaro eller sjukdom, kommer resterande delar ombokas enligt kursplanens regler.  

➢ Observera att vi enligt Trafikverkets regler ej får rapportera utbildning till deltagare som kommit för sent, gått tidigare eller avvikit 

under kursdagens gång på annat sätt, detta gäller oavsett hur mycket/litet tid det handlar om. 

 

Kunskapsprov:  

➢ Efter utförd och godkänd utbildning rapporteras kursen till Trafikverket. Teoriprovet bokas av eleven själv. (Det är möjligt att boka 

innan utbildningen är utförd så länge datumet för provet är efter utbildningens sista moment).  

 


