G yako r l at i aut ó ve z e té s ké p z és
Mit kap a tandíjért?

Kérem,szánjon pár percet az alábbi tanrend kiegészítésre. Figyelmesen olvassa végig, mivel ezt diktálja az Ön érdeke is!
Mire számíthat a gyakorlati vezetés ideje alatt.
Törekvéseim arra irányulnak, hogy a hozzám jelentkezett beiratkozott tanuló továbbra is a tisztességes tájékoztatást és jó
hangulatú, hatékony képzésben részesüljön. Azokkal a feltételekkel, amelyek az általunk kötött szerződésben szerepelnek. Ez
annak a bizalomnak a tükre, amivel a régi tanulóim jó szívvel ajánlanak ismeretségi körükben. Több, mint 25 éves oktatási
tapasztalatom a GARANCIA arra, hogy a kialakított gyakorlati oktatási rendszerben mindezeket a készségeket biztonsággal
elsajátíthatja. Célom az, hogy a lehető legrövidebb időn belül megszerezze a BIZTONSÁGOS VEZETÉSHEZ a gyakorlatot, és
nyugodt szívvel menjünk a sikeres vizsgát követően a forgalomba. Ezt egy díjmentes „házi vizsgával” is megerősítem Önben amit
a videóra is rögzíthetünk amennyiben kéri.
Részletezve. - Jogai: A képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzés feltételeit, szerződés valamennyi
pontjában ígért szolgáltatást számon kérni, igénybe venni. A képzést megszakítani, a pénzét meghatározott feltételek mellett
visszakérni. A tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni. A befizetett összegekről számlát kérni. Megbeszélt
gyakorlati órákat legalább 1 munkanappal előtte lemondani. Panaszt tenni és jogos esetekben kártérítést követelni. Titoktartást
követelni a képzőszervtől és oktatójától egyaránt a személyiséget érintő kérdésekben.
Amit kínálok:
Rendszeres hatékony képzést előre egyeztetett időpontokban, amit a befizetett órák idejére megbeszélünk. Kérem az
időpontokat írja fel. Az órákra lehetőleg érkezzen pontosan mert az Ön késése miatt nem tudom a tanórát a következő tanuló
terhére hosszabb ideig tartani. – Ha még is késik, húsz percen túli késését jelezze ebben az esetben várok a megbeszélt óra
végéig. Amennyiben Én kések, vagy egyéb ok miatt kénytelen vagyok az idejét igénybe venni / vizsgajelentés elszámolás stb… /
ezeket az időket lehetőleg akkor még az nap vagy legkésőbb össze gyűjtve a forgalmi vizsga előtti egy díjmentes órát kap.
Elégedettségi garancia, ha az óra folyamán ,de legkésőbb az óra végén jelzi valamivel elégedetlen visszakapja az óra díját. Az
órák mindig egész órakor kezdődnek. Ettől eltérni csak kivételes esetben fogunk, pl: vizsga miatt. A tanórákra szánt idő 50’-max.
100’ perc . A két óra egyben tartása esetén lehet szünet, tehát gyakorlatra ebben az esetben a szünet hosszával növelt időt kell
számítani. Találkozási pont. Bp. III. ker. Szőlő u.82. Faluház előtti parkoló /Faluház tetején látható UniCreditBank fény reklám
alatt. Az úgynevezett „tanpályás gyakorlatot” az iskola által bérelt területen /Bécsi út Praktikernél/ illetve a feladat igénye szerint
egyéb helyszínen végezzük. Az órák végeztével az indulási pontra megyünk vissza, illetve külön megbeszélés szerint szervezzük.
A gyakorlati tandíjak a szerződéskötés időpontjában érvényesek, a kalkuláció alapjául szolgáló költségek változása esetén (pl.
hatósági előírás, üzemanyag árváltozás stb.) változhatnak, erről minden képen időben tájékoztatást kap az iskolavezetőtől is
Tőlem is. A gyakorlati képzéshez szükséges időtartam a Hallgató tanulási sebességétől, illetve eredményességétől függ. A
forgalmi vizsgára bocsátás feltétele a sikeresen teljesített alapoktatás 9 és a főoktatás 20 vezetési tanóra levezetése, valamint a
rendelet szerinti 580km teljesítése. / a kilométer és tudás szint teljesítése erősen függ az egyén tanulási képességeitől,
ráfordított rugalmas időbeosztásától/.
Amit várok Öntől
Tandíjat előre kérem, megfizetni a tanulmányi szerződés szerint ( részletfizetésnél az esedékes részlet értendő ). Az oktatás
során bármely esemény, csúnyán néztem, szóltam és evvel akaratom ellenére bántanám bármilyen módon ,kérem azonnal
tegye szóvá. A tanulás jó hangulata reményében szoktam bizonyos „poénokat elsütni” amennyiben nem tolerálja ezeket szintén
jelezze felém. Öltözetével, magatartásával a képzés , ill. a vizsgáztatás rendjét tartsa be / Pl:vezetés, zárt orrú bokánál rögzített
cipő/ a képzés alatt az oktatói utasításokat ,kérem tartsa be. /csak az éltünk múlhat rajta/ Ha az orvos a vizsgálata során
korlátozást ír elő (szemüveg vagy kontaktlencse) a tanuló köteles mind a vezetés, mind a vizsgák során viselni. Amennyiben a
rendeletnek nem tesz eleget a vizsga vagy tanóra nem tartható meg.
Vizsgáról:
Minden vizsgán a személyi azonosságot igazolni kell (személyi igazolvány vagy útlevél). Ha valakinek van már vezetői engedélye,
(pl.: A˝ kategória, Moped) azt a vizsgákon be kell mutatnia. A vizsgákról való hiányzás következménye, illetve a vizsgák
lemondására vonatkozó szabályok A vizsgára kiírt időpontban meg nem jelenő vizsgázó újabb vizsgadíj befizetése nélkül csak az
esetben tehet újabb vizsgát, ha távolmaradását legkésőbb a vizsgát megelőző 5. napon a közlekedési hatóságnak személyesen
vagy írásban bejelenti. Abban az esetben, amennyiben a vizsgázó az 5 napos határidőn belül – önhibáján kívüli okok miatt (pl.
betegség) – tudja csak távolmaradását jelezni, úgy a kiírt vizsga időpontja után 8 napon belül orvosi igazolással ellátott kérelmet
nyújthat be a közlekedési hatósághoz, akik mérlegelési jogkörben döntenek az újabb vizsgára vonatkozó vizsgadíj-mentességről.
Mielőbbi sikeres felkészülése reményében.
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