
KØREKLAR NU V/JAN V. ANDERSEN 
CVR 33020902 

 

Tak for din tilmelding, du vil modtage en endelig tilmelding med 
posten en af de nærmeste dage. 
Kørekort til personbil (Kategori B.)  

Efter de 8 obligatoriske mødegange, som er skemalagt på samme ugedag som du er tilmeldt, kan du ubegrænset 

møde op til de øvrige teoriaftenener, uden ekstra betaling, i vort dejlige store teorilokale, hvor der er rigeligt plads. 

Teoriundervisningen foregår på adressen: 

Bistrupvej 70, Birkerød (det grå hus lige før Circle-K tanken) 

VIGTIGT! 

Jeg skal bruge en lægeerklæring fra dig til kørekortkontoret. Du bedes bestille tid hos lægen i god tid, så du kan have 

den med til mig, 1. gang du kommer til teori (så vidt det er muligt). Husk at medbringe et vellignende pasfoto op til 

lægen! 

Trafikrelateret førstehjælpskursus skal du også have, når du skal tage kørekort. Har du et bevis må det max. være 1 

år gammelt. Du kan tage et her på køreskolen, hvis du ikke har et. 

RABAT 
Hvis du på første teoriaften betaler halvdelen af "lovpakken" og 4 uger senere den anden halvdel, kan vi yde 

nedenstående rabat: 

Du skal minimum modtage nedenstående undervisning før køreprøven ("lovpakken"):2020 

29 teorilektioner 2.400,- kroner 

4 lektioner manøvrebane 2.400,- kroner 

16 lektioner á 45 min. á 480,- kroner 7.680,- kroner 

4 lektioner køreteknisk kursus 2.550,- kroner 

I alt 15.030,- kroner 

Rabat 540,- kroner 

Rabatpris 14.490,- kroner 
(Uden teoribog og materialer til hjemmebrug.) 

 

Teoribog/Internetkode "forstå & bestå" 650,- kr. 

Foruden "lovpakken" skal du altid regne med allermindst et politi/berammelsesgebyr kr. 800,- 

+ leje af skolevognen ifm. køreprøven kr. 1.450,-. 

Trafikrelateret Førstehjælpskursus. Et sådant kursus er lovpligtigt. Du kan tage det hos forskellige 

hjælpeorganisationer eller her på skolen særskilt tilmelding på vores hjemmeside, prisen her på skolen er kr. 700,-. 

Betaling: Du kan betale ved overførsel til reg. 2268 konto 8978407359. 

Vi glæder os til at lære dig at køre bil. 

Med venlig hilsen 

Jan Andersen 

Køreklar Nu 

Telefon 24 21 32 65 

 


