CENNIK OSK AUTO TURBO
Ilość godzin zajęć

Rodzaj zajęć

Cena

teoretycznych

praktycznych

Kurs prawa jazdy kat. B PODSTAWOWY (uczniowie i studenci)
PROMOCJA NA FERIE

30

30

1 499 zł
1 399 zł

Kurs prawa jazdy kat. B PODSTAWOWY (pozostali)

30

30

1 499 zł

4

30

1 299 zł

4

30

1 399 zł

Kurs prawa jazdy kat. B EKSPRESOWY

30

30

1 749 zł

Kurs prawa jazdy kat. B EKSPRESOWY PRAKTYCZNY
- dotyczy osób, które zdały PAŃSTWOWY EGZMIN TEORETYCZNY

4

30

1 649 zł

Kurs prawa jazdy kat. B ROZSZERZONY

30

40

1 749 zł

-

1

50 zł

-

2

130 zł

Kurs prawa jazdy kat. B PRAKTYCZNY (uczniowie i studenci)
- dotyczy osób, które zdały PAŃSTWOWY EGZMIN TEORETYCZNY
Kurs prawa jazdy kat. B PRAKTYCZNY (pozostali)
- dotyczy osób, które zdały PAŃSTWOWY EGZMIN TEORETYCZNY

Jazdy dodatkowe
Jazda dodatkowa (2godz.) + JAZDA
egzaminacyjnym WORD w Rzeszowie

PRÓBNA

na

placu

NOWOŚĆ!!! Egzamin w WORD na pojeździe OSK AUTO TURBO

100 zł

E-LEARNING + PEŁNA BAZY PYTAŃ z egzaminów państwowych
- pakiet ten można dokupić do każdego z kursów

50 zł

Cena kursu PODSTAWOWEGO i EKSPRESWEGO obejmuje:
 30 godzin zajęć teoretycznych
 30 lub 40 godzin zajęć praktycznych
 szkolenie z zakresu pierwszej pomocy z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym
 NOWOŚĆ!!! Jazda na placu egzaminacyjnym WORD w Rzeszowie!
 wewnętrzny egzamin teoretyczny
 wewnętrzny egzamin praktyczny
 materiały edukacyjne dla kursanta GRATIS! (w tym płytka z PEŁNĄ BAZĄ PYTAŃ z egzaminów
państwowych oraz podręcznik kursanta w nowoczesnym systemie szkolenia kierowców - SPS)
Cena kursu PRAKTYCZNEGO i EKSPRESOWEGO PRAKTYCZNEGO obejmuje:
 30 godzin zajęć praktycznych
 szkolenie z zakresu pierwszej pomocy z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym
 NOWOŚĆ!!! Jazda na placu egzaminacyjnym WORD w Rzeszowie!
 wewnętrzny egzamin praktyczny
Czas trwania kursu:
 PODSTAWOWY część teoretyczna - 2 tygodnie, część praktyczna - ok. 5-9 tygodni
 PRAKTYCZNY ok. 5-9 tygodni
 EKSPRESOWY do 30 dni
 EKSPRESOWY PRAKTYCZNY od 12 do 15 dni
 ROZSZERZONY część teoretyczna - 2 tygodnie, część praktyczna - ok. 7-11 tygodni
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Opłata za kurs może być wniesiona w całości jak również w systemie ratalnym (RATY 0%)
Nr raty

Wysokość raty

Kiedy należy wpłacić

I rata

300 zł

przy zapisie na kurs

II rata

300 zł

przed końcem zajęć teoretycznych

III rata

300 zł

przed 10 godziną jazdy

IV rata

499 zł

przed 20 godziną jazdy

V rata *

pozostała kwota

przed 30 godziną jazdy

(*dotyczy kursu ROZSZERZONEGO i EKSPRESOWEGO)

Koszty dodatkowe:
 Opłata za wydanie orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych
do kierowania pojazdami - 200 zł (płatne u lekarza)
 Opłata za egzamin państwowy kat. B - TEORIA - 30 zł (płatne w WORD)
 Opłata za egzamin państwowy kat. B - PRAKTYKA - 140 zł (płatne w WORD)
 Opłata za wydanie prawa jazdy - 100 zł (płatne w Wydziale Komunikacji)

PROMOCJE w OSK AUTO TURBO
Dotyczące kursów prawa jazdy kat. B
Nazwa promocji
Promocja "2 na 1"
Promocja "3 na 2"
Promocja "POLEĆ NAS"

Opis
Przy jednoczesnym zapisie na kurs dwóch osób, każda z nich dostaje po
jednej godzinie jazdy GRATIS!
Przy jednoczesnym zapisie na kurs trzech (lub więcej) osób, każda z nich
dostaje po dwie godziny jazdy GRATIS!
Jeżeli polecisz nas innej osobie i ta osoba zapisze się na kurs, to oboje
dostaniecie po jednej dodatkowej godzinie jazdy GRATIS!

UWAGA!!! Promocji nie można łączyć.

DANE DO PRZELEWU
Nazwa odbiorcy:
Adres odbiorcy:

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
“AUTO TURBO” GRZEGORZ PAŁASZ
UL. BARDOWSKIEGO 4
35-005 RZESZÓW

Nr rachunku odbiorcy:

51 1950 0001 2006 0263 1600 0002

Tytułem (przykłady):

 Opłata za kurs prawa jazdy
 Opłata za kurs prawa jazdy (I rata)
 Opłata za 2 godziny jazdy doszkalającej

UWAGA!!!
Jeżeli przelew wykonywany jest z konta innej osoby niż kursant, to prosimy o podanie w dodatkowo
tytule przelewu imienia i nazwiska osoby, za którą jest dokonywana wpłata.
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