
  
  
 
 

För bokning och avbokning av Körlektioner gäller följande: 

➢ Vid avbokning, avboka senast kl 13:00 helgfri vardag innan din bokade körlektion. Vid sen avbokning debiteras 

din lektion till fullpris (dock kan det hända att vi får tag på någon på kort varsel, så det lönar sig att höra av sig!). 

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

lektionen men vi krediterar den vid uppvisning av läkarintyg inom två veckor.  

➢ Observera att alla bokningar och avbokningar måste ske i kontakt med receptionen och inte under körlektion!  

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

körlektionen in men debiteras med fullt pris.   

➢ Din körlektion kan kommas att avbokas/ombokas av oss då andras elevers körprov är prio 1, då vi inte kan styra trafikverkets 

tider inför ett körprov. 

Betalning  

➢ Körlektioner skall vara betalda eller betalas senast vid körtillfället om ingen annan överenskommelse skett, all 

betalning sker i receptionen eller via bankgiro. 

➢ Inbetalda lektioner, paket och presentkort är giltiga och måste 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 paket dras en avgift om 10% av beloppet.  
Vid återbetalning av påbörjat utnyttjande av paket med rabatterade varor eller tjänster dras erhållna rabatter tillbaka.  

Förarprov 
➢ När Du börjat med frågorna på elevcentralen meddelar Du receptionen så bokas en teoritid till Dig. Senast en vecka 

innan teoriprovet skall Du vara godkänd på SLUTTEST som finns på elevcentralen för att behålla Din provtid på 

Trafikverket. Du kan även ringa Trafikverket på 0771-17 18 19 för att göra en egen bokning. Gör du en egen bokning 

har du inte samma krav. 

➢ Efter godkänt teoriprov bokas körlektioner och uppkörning. Du måste vara godkänd på körmomenten för att få behålla 

din tid! 

 

Tänk på att du i god tid innan uppkörningen måste fotografera dig på Trafikverkets förarprovskontor, mer information om 

detta hittar du på www.korkortsportalen.se! 

Härmed bekräftar jag att jag läst igenom och godtagit ovanstående avtal: 

 

      Datum:_______________________ Namnteckning:______________________________ 

http://www.korkortsportalen.se/

