
 

  

Długopis + Zawieszka zapachowa Quattro (do odbioru w godz. otwarcia biura)

Twój pomysł - wycena indywidualna

NASZA ZDAWALNOŚĆ

Jedna z najwyższych w Nowym Sączu teoria aż 55,37% zdaje za 1 razem / praktyka 38,60%

   Najnowsze wyniki za okres: 4 kwartał  2017

ZAPIS ONLINE  >

 50 zł / godz.

PAKIET 10 GODZIN I WIĘCEJ

 Symulacja egzaminu państwowego

Szkolenie w terenie niezabudowanym (na życzenie)

  Gwarancja jazd z instruktorkami (na życzenie)

  E-learning - nauka w domu - w promocji za 59 zł (cena producenta: 90 zł)

Opaska odblaskowa + Plakat "10 Przykazań Bezpiecznego Kierowcy Quattro" (do odbioru w godz. otwarcia 

biura)

  Testy egzam. i moduł do nauki - w promocji: 27  zł (cena producenta: 90 zł)   Testy egzam. i moduł do nauki - w promocji za 27 zł (cena producenta: 90 zł)

Darmowy udział w wykładach realizowanych na kursach podstawowych Darmowy udział w wykładach realizowanych na kursach podstawowych

Makieta: "Obsługa Pojazdu Egzaminacyjnego" Makieta: "Obsługa Pojazdu Egzaminacyjnego"

Eliminacja złych nawyków i błędów poprzednich szkoleń Eliminacja złych nawyków i błędów poprzednich szkoleń

Ocena umiejętności kursanta koniecznych do zdania egzaminu i samodzielnej jazdy Ocena umiejętności kursanta koniecznych do zdania egzaminu i samodzielnej jazdy

Jazdy szkoleniowe od poniedziałku do niedzieli w godz: 7-22 (sprawdź dostępne terminy) Jazdy szkoleniowe od poniedziałku do niedzieli w godz: 7-22 (sprawdź dostępne terminy)

Nauka złożonych manewrów z naciskiem na eco driving pod kątem egzaminu Nauka złożonych manewrów z naciskiem na eco driving pod kątem egzaminu

Wskazówki jak pokonać stres na egzaminie Wskazówki jak pokonać stres na egzaminie

Praktyczne wskazówki odnośnie przebiegu egzaminu - jak zachować pewność siebie Praktyczne wskazówki odnośnie przebiegu egzaminu - jak zachować pewność siebie

Szkolenie na trasach egzaminacyjnych Szkolenie na trasach egzaminacyjnych

Wskazanie newralgicznych miejsc egzaminacyjnych Wskazanie newralgicznych miejsc egzaminacyjnych

Szkolenie z obsługi pojazdu krok po kroku - jak na egzaminie Szkolenie z obsługi pojazdu krok po kroku jak na egzaminie

Jazdy szkoleniowe w niedzielę za dopłatą 5 zł  / h Jazdy szkoleniowe w niedzielę za dopłatą 5 zł / h

Szkolenie intensywne w ruchu miejskim Szkolenie intensywne w ruchu miejskim

Szkolenie na placu manewrowym Szkolenie na placu manewrowym

GDY WYBIERZESZ 1 - 9 GODZIN

CENNIK JAZD DOSZKALAJĄCYCH  |  Quattro Nowy Sącz


