Bakken Trafikkskole - Retningslinjer, 2 sider, fra sept. 2021

Kontakt: 92 22 02 02 / post@bakkentrafikkskole.no

-

Søk om førerkort i din klasse. Link til vegvesen (SVV) på skolens hjemmeside
Teoriprøve på Vegvesenets Trafikkstasjon, (gyldig 3 år) se link til SVV
Teoriprøve må være bestått før vi kan bestille førerprøve
Gi fullmakt til Bakken Trafikkskole for bestilling av førerprøve (ventetid)
SVV ber om at opplæring er fullført før førerprøve bestilles

Gebyrer til Statens Vegvesen for førerprøve/førerkort betales av eleven selv.
Det sendes sms til elev om dette fra SVV.

Endring, avbestilling, sykdom, priser, pakker og betaling
Si fra så tidlig som mulig om en time må endres, eller avbestilles
- Vanlige kjøretimer må endres senest kl. 12:00 virkedagen før kjøretime.
- Kurs og kjøring med lengre varighet må endres senest kl. 12:00, 3 virkedager før.
- Avbestiller du pga. akutt sykdom må du gi beskjed om dette snarest mulig, og framvise
legeattest som bekreftelse.
- Ved for sen avbestilling/endring, eller manglende legeattest, faktureres full pris.
Gi beskjed i god tid, så har vi mulighet til å finne gode løsninger

Timepris (45min) bil er kr. 750,-, mc kr. 950,-. Kurs og banepriser på bakkentrafikkskole.no
Rabatt-pakke:
-Forhåndsbetalt, personlig, overdras ikke, refunderes ikke.
-Må brukes innen 2 år fra kjøpsdato.
Kjøretimer:
Elever skal være skikket til å gjennomføre kjøretimen.
Her nevnes bl.a. edru, uthvilt og fri for medisiner som kan påvirke deg. Ref. §21 i VTL
Ha alltid med legitimasjon og TG-bevis om du er 16-25 og ikke har annet førerkort.
Ved kontroll må evt. bot/forelegg betales av eleven.
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Betaling:
- Kjøretimer betales før/samme dag som kjøretimen, om ikke annet avtales
- À-konto innbetalinger på forskudd vises på elevens konto/loggin
- Betalingsinfo på elev-loggin: TABSelev.no (Kort, Nettbank, VIPPS)
Om en faktura ikke stemmer, ta kontakt.
Om det ønskes utsatt betaling, ta kontakt.

