
	

	

Ceny     
poza 

kursem

Ilość jazd -

Czas trwania jazd -

Kiedy odbywają się jazdy? -

e-learning - dostęp do platformy szkoleniowej 60 zł

Dodatkowe godziny jazd 50 zł

Sam wybierasz instruktora prowadzącego              
(na życzenie)

100 zł

Powiadomienia SMS o jazdach  (na życzenie) 50 zł

Wykłady - 30 godz. lekcyjnych 150 zł

Multimedialny Podręcznik Kursanta - gratis 25 zł
	

Aktualne testy egzaminacyjne (2019)                                          
+ moduł do nauki - gratis

15 zł

Egzamin Wewnętrzny (teoria+praktyka) - gratis 50 zł

Kurs Pierwszej Pomocy 50 zł

Szkolenie: plac manewrowy 50 zł/godz.

Szkolenie: teren zabudowany i niezabudowany 50 zł/godz.

Gadżety (opaska odblaskowa, długopis) 10 zł

Płatność w ratach 0% -

Rabaty od firm partnerskich -

SKORZYSTAJ	Z	SYSTEMU	SPŁATY	W	RATACH	0%	|		Płatność	ratalna	nie	wpływa	w	żaden	sposób	na	zwiększenie	ceny	kursu

tak

tak

tak tak

tak tak tak tak tak tak tak

NAJPOPULARNIEJSZY
Limitowana ilość miejsc

Limitowana	ilość	miejsc	 Limitowana	ilość	miejsc	 2000	zł 2100	zł V I P
Wybierasz	instruktora							

Dobierasz	tempo																				
+	10	godz.	jazd				

Klasyczny  
Letnia	promocja																																																																					

CENNIK KURSÓW  |  Quattro Nowy Sącz 

_______  Najczęściej opiniowana szkoła jazdy w Nowym Sączu (wg portalu Superprawojazdy.pl)   _______

Weekend																			
+	elearning	za	0zł		

Express															
jazdy	w	4	tyg.		

 1799 zł  1899 zł

Rozszerzony				
10+					

Rozszerzony										
10+	Express				Klasyczny    

1999 zł1599 zł

Pewniej na egzaminie

TANIEJ	W	LETNIEJ	PROMOCJIDla zajętych w tygodniu Najszybszy

Szybciej i pewniej Ekskluzywnie

UCZNIÓW	i	STUDENTÓW																							
Zadzwoń:																																																

tel.	793	95	68	68

-	jazdy	w	piątki	i	soboty																																		
-	e-learning	gratis -	mega	najszybsze	tempo -	więcej	jazd	z	rabatem	150zł																																

-	w	szybkim	tempie
-	więcej	jazd	z	rabatem	150	zł																																

-	w	najszybszym	tempie

	-	e-learning																																																
-	więcej	jazd	z	rabatem	150	zł																			
-	powiadomienia	SMS	o	jazdach																
-	rabaty	od	firm	partnerskich

Poznaj																													
OFERTĘ	SPECJALNA	dla  1699 zł  1699 zł

30 godz. 30 godz. 30 godz. 30 godz.                                   
Gwarancja min. 4 jazd / tydz.       

40 godz. 40 godz. 40 godz.      

do 6 tyg.

od pon. do sob. od pon. do sob.  od piątku do sob. od pon. do sob. od pon. do sob. od pon. do sob. od pon. do sob.

do 8 tyg. do 8 tyg. do 8 tyg. do 4 tyg. do 8 tyg. do 6 tyg.

Gratis

45 zł / godz 45 zł / godz 45 zł / godz 45 zł / godz 10 dodatk. godz. w cenie 10 dodatk. godz. w cenie 10 dodatk. godz. w cenie

  w promocji za 49 zł   w promocji za 49 zł Gratis   w promocji za 49 zł   w promocji za 49 zł   w promocji za 49 zł

0 zł100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł

tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 0 zł

tak - ekspresowo do 2 tyg. tak - ekspresowo do 2 tyg. tak (na życzenie) tak - ekspresowo do 2 tyg. tak - ekspresowo do 2 tyg.

tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak - ekspresowo do 2 tyg. tak - ekspresowo do 2 tyg.

tak

tak tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak

tak tak tak tak tak

tak

 

FORMA	PŁATNOŚCI	|	DANE	DO	PRZELEWU		|		Wpłat	można	dokonywać	gotówką	w	biurze	obsługi	klienta	lub	przelewem	na	konto	bankowe:	Oddział	w	Krakowie:	mBank	92	1140	2017	0000	4102	1297	5994
Dane	firmy:	Quattro	sp.	z	o.o.	|	al.	Wolności	6	|	33-300	Nowy	Sącz		|		W	tytule	przelewu	wpisz:		Imię	i	nazwisko			|		Oddział	Nowy	Sącz		|		Rodzaj	kursu:	podstawowy	lub	uzupełniający

2	WPŁATA:	SPŁATA	CAŁOŚCI	-	przed	pierwszą	jazdą		|		Całość	można	również	wpłacić	jednorazowo,	przed	pierwszymi	zajęciami	teoret.

1	WPŁATA:	POŁOWA	WARTOŚCI	WYBRANEGO	KURSU		-		należy	wpłacić	najpóźniej	przed	pierwszymi	zajęciami	teoretycznymi.


