
Informationsblad trafikskolan KÖRebro
Kontakta oss: 
Telefonnummer: 019-611 39 00 och SMS: 070-465 86 60. 
Om vi inte kan svara lämnar du ett meddelande så återkommer vi alltid så fort vi kan. 
Mail: info@korebro.se Hemsida: www.korebro.se 

Öppettider: 
Körtider går att få måndagar - fredagar. Det finns även möjlighet att köra kvällar och helger 
till ett högre pris.

Begränsad bemanning på kontoret. 
Måndag, tisdag, onsdag & torsdag 16:00-17:15 samt fredagar 16:00-17:00. 
 
Vi uppfyller STR krav:

•	 Det innebär att vi har alkolås i bilen, som VARJE förare får blåsa i för att kunna starta 
bilen.

•	 STR praxis gäller vid avbokning och återbetalning.

•	 STR:s reklamationspolicy tillämpas. Mer info finner du på: www.str.se.

Personalen: 
Magdalena Seger, utbildningsledare, trafikskolechef och rutinerad trafiklärare. 
Jag utbildar på Personbil, Introduktionsutbildning och Riskettan.

Körlektioner: 
Körlektionerna är 60 minuter. Boka gärna in flera tider som passar dig, det blir då lättare 
att få körkort den dagen du önskar. Du slipper vänta på att få tider om det blir fullbokat.

Teori: 
Teorikursen kör vi intensivt under 4 dagar: Mån – Tor kl. 17:00 – 20:00. 
Kursmaterialet vi använder är: ”Trafikens grunder” och ”Köra bil” från STR. 
Du pluggar dina datatester hemifrån eller här på skolan. Vi ser dina resultat! 

Riskutbildning 1:  
Riskettan handlar om alkohol, droger, trötthet och riskbeteenden. 
Tidsåtgång: 4h. Plats: KÖRebro

Riskutbildning 2: 
Bokas av din lärare. Så sent som möjligt i din utbildning för att på bästa sätt kunna 
tillgodogöra dig kunskaperna på halt underlag. 
Tidsåtgång: 4,5h. Plats: Vi träffas på KÖRebro

Din privata handledare erbjuds att åka med: 
Din handledare får väldigt gärna åka med på lektionen. Då blir det lättare att öva bra hemma. 
Bra övning hemma leder till ett billigare körkort.

Du erbjuds en dokumenterad plan och en kostnadsberäkning på din utbildning: 
Du som elev får alltid en bedömning av din lärare hur mycket du uppskattas behöva köra. 
På så vis kan du räkna ut vad just ditt körkort kommer att kosta och hur lång tid utbildningen 
tar.



Denna bedömning stämmer vi av med jämna mellanrum. Förutsättningarna kan förändras, vilket 
kan göra kostnaden billigare eller dyrare än vad vi uppskattat från början. Om du förändrar 
för mycket i planen och inte gör dina övningar hemma som du fått i läxa så minskar chansen 
betydligt att få körkort den dagen du önskar. Dessutom ökar risken att få köra mer än vi 
först uppskattat.

Du erbjuds utbildning i riskmedvetenhet och övning i svårare trafiksituationer: 
Här på skolan kör vi landsvägslektioner, där vi övar på bl.a riskfyllda vänstersvängar. 
Vi kör även mörkerkörning under den mörka delen av året. 
Under den ljusa delen av året lär vi oss körning i mörker på teorilektionen.

Betalningsvillkor: 
Lektioner, material och kurser betalas i förskott. 
Du kan endast betala kontant på BG: 403-5242 eller Swish: 1230367995

Innehållet i paketen kan utnyttjas i 4 år, efter detta tillfaller pengarna trafikskolan. 

Håll koll på ditt saldo! Du får inte köra upp om du ligger minus på ditt konto!

Avbokning: 
Avboka gärna i god tid. Avbokning ska ske senast kl.13:00 vardagen innan, annars debiteras 
fullt pris!

Avbokning får endast ske via telefon, mail eller direkt till personalen! Om vi inte svarar, lämna 
meddelande så ser vi vilken tid ni avbokat.

Anmälningar till kurser är bindande. Sena avbokningar debiteras fullt pris. Vid sjukdom kan vi 
komma att kräva intyg.

Prov vid trafikverket: 
Båda riskutbildningarna måste vara godkända för att kunna göra trafikverkets prov! 
Du måste ha med dig godkänd legitimation vid proven!

Innan körprovet gör vi en utbildningskontroll för att kolla av dina kunskaper, den bör ligga 
2-3 veckor innan provet.

Teoriprov och körprov bokas av din lärare då dina teoritester och alla moment på 
utbildningskortet är godkännda. 

Du får ett inbetalningskort av Trafikverket. Detta har inget med KÖRebros provavgifter att 
göra! Avgiften du betalar till oss är för att du lånar vår bil under själva körprovet.

Teoriprov: Du tar dig själv till provet. Körprov: Vi ses vid KÖRebro.

Ta ansvar över din utbildning så blir resan till körkortet ett nöje!

LYCKA TILL MED KÖRKORTET!


