Vi har valt Smart Start alkolås
från Malux.
Återförsäljare i Skellefteå är
Stjerna Fyrkant.
Din syntest gör du bäst hos
SpecSavers Optik i Skellefteå
Nygatan 39
0910-710500
Kör på Krita med
WASA kredit
Ansökan kan du göra här på skolan.
From den 1 januari 2012

Gäller from
2016-01-01

Välkomna

Magasinsgränd 3
931 32 SKELLEFTEÅ
Tel1: 0910-211018

önskar

Håkan Kinnestrand

E-post: hakan@hakans-trafikskola.se

www.hakans-trafikskola.se
Utskriven: 9/21/2016 -7:57 AM

Välkommen till Håkans Trafikskola i Skellefteå.

SKELLEFTEÅ DRIVE CENTER - Fällfors

Risk 1 + 2 MC.
Vi erbjuder följande alternativ för dig som ska ta mc kort vad gäller
riskutbildningar.

RISK 1:

RISK 2:

Följande alternativ finns:

Vi genomför i egen regi Riskutbildning 1 för MC.
KURSDAG:
LOKAL:
KURSTID:

Se vår hemsida för aktuella kursdagar och tider.
Kurslokal är vår teorilokal på trafikskolan
Kurstid är 180 minuter + raster och administrationstid.
Räkna med 4 tim totalt.
HEMSIDA:
Se vår hemsida för info om kursdatum.
www.kinnestrand.se
ANMÄLAN: Förhandsanmälan är obligatorisk.
AVBOKNING: Avbokning måste ske 3 dagar före, annars debiterar
vi full avgift.
KOSTNAD: Kostnad för denna kurs är 800 kr.
Vi bjuder på fika under kursens gång.

FROM den 15 juli 2013 finns det nu äntligen möjlighet att göra din Risk 2 mc i
Skellefteå.
Du får efter samråd med din mc lärare själv anmäla dig till din Risk 2 utbildning på
någon av den anläggningar vi redovisar på nästa sida.
Du kan annars göra din Risk 2 var du vill i landet.
Tänk på att du måste vara i slutet av din utbildning för att kunna genomföra Risk 2
utbildningen.
Detta innebär att du minst måste vara färdig med din grundläggande utbildning för
att det ska fungera. Moment 1-9 + 14.
På Risk 2 utbildningen kommer en validering av dina förkunskaper att genomföras i
början av kursen. Om du då inte håller måttet, riskerar du att bli hemskickad, vilket
innebär att du kan bli tvungen att betala kursavgiften ytterligare en gång.

PLATS:
ANMÄLAN:

Drive Center i Fällfors
0912-20040 - dagtid
eller via mail: info@drivecenter.se
KURSDATUM: Kontrollera på vår hemsida.
KOSTNAD:
3500 kr - betalas med kort på plats
KURSTID:
4 tim 30 min inkl raster
HEMSIDA:
www.drivecenter.se

AVSTÅND:

12 mil ToR

Vi Hoppas att det mkt korta avståndet till Fällfors skall locka.
===================================================================
===================================================================

UMEÅ:

HÖRNEFORS TRAFIKCENTER
PLATS:
Hörnefors Halkbana
ANMÄLAN:
Via hemsidan www.htc.nu
AVSTÅND:
34 mil

LULEÅ:

RISK 2 MC AB LULEÅ
PLATS:
Gokartbanan i Luleå. Lulviksvägen.
ANMÄLAN:
www.risk2mc.se
AVSTÅND:
24 mil

ARVIDSJAUR:

FJÄLLBONÄS MC
PLATS:
Laponia Hotell
ANMÄLAN:
Sven Calusen - 070-640 60 15
AVSTÅND:
26 mil
Alla priser är inklusive moms.
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