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Tanfolyam szám: ……………..

2018. június 04.

SZERZŐDÉS
Amely létrejött az alábbiak szerint a Kalmár Autósiskola Kft. (adószám: 12820977-2-13, székhely : 2600 Vác, Galcsek utca
19.) továbbiakban, mint Autósiskola és
Név
továbbiakban, mint TANULÓ között
Születéskori név
Anyja neve
Születési hely, időpont
Lakcím
Értesítési cím

Állampolgárság

Szem. Ig. szám

Vezetői engedély szám

E-mail (Olvasható)

Telefon

A kresz vizsga (pótvizsga esetében is) időpontjáról és helyszínéről a tanuló az iskolában tud érdeklődni!

Nyilatkozat
A hatóság vezetői engedély megszerzésétől eltiltotta-e, illetve vezetői engedélyét bevonta-e ?
Egészségügyi szakképzettséggel rendelkezik-e ?
Az Autósiskola vállalja a Tanuló képzését a ”Vállalási Feltételekben” leírt módon
A Tanuló a kiválasztott oktatási formáért a következő díjtételeket fizeti:

B

Tandíj

Vizsgadíj

normál

gyorsított

61.000.-

61 000.-

III: részlet

Elm. 40 000 Ft +
5 ó. vez. 21 000 Ft
4 600Ft kresz+
11 000Ft forgalmi
5 óra vezetés

21 000.-

34 000.-

IV. részlet

10 óra vezetés

42 000.-

55 000.-

V. részlet

10 óra vezetés

42 000.-

55 000.-

166 000.-

205 000.-

I. részlet
II. részlet

Összesen
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

oktatási formában.

15 600.-

15 600.-

Eü ha kell
15 100.Tanfolyam
7 900.Vizsga

23 000.-

Amennyiben szükséges pótóra, annak díja a fenti összegben nem szerepel, mivel szerződéskötéskor ennek
szükségessége még nem merül fel. A pótóra díja megegyezik az alapóra díjával.
A tanfolyamból való kimaradás esetén a leadott órákra járó díj levonása után, a befizetett összeg fennmaradó részét
visszatérítjük 10 % kezelési költség levonásával.
Az iskola jogosult, hogy a gyakorlati oktatás során megbízzon külső szakembert (nem saját alkalmazásban álló oktatót)
a tanuló oktatásával. Az ilyen megbízás során az iskola a közreműködő személy tevékenységéért úgy felel, mintha az
oktatást maga látta volna el.
Ha az oktató késik, a lemaradást köteles pótolni. A tanóra 48 órával előbb lemondható. Az oktató 20 percet köteles várni
a tanulóra. Amennyiben a tanuló nem jelzett, és el sem jön a gyakorlati oktatásra úgy annak díját a tanuló köteles
kifizetni.
Az elméleti oktatást a vállalási feltételekben leírtak szerint lehet pótolni.
Amennyiben az iskola hibájából a képzési idők nem tarthatók, a gyakorlati képzés díjából az iskola 10 %-ot visszatérít.
A gyakorlati oktatás óradíja az üzemanyag áremelése miatt változhat, melynek közzététele honlapunkon történik, és a
képzésben folyamatban lévők áremelése előtt négy hónap átfutási időt ad. Egyéb ármódosításokról a módosítás
dátumától 4 hónapot biztosítunk a szerződés szerinti áron való képzésre. Ha valaki ebből az időtartamból kicsúszik, az
új ár szerint tanulhat tovább. Az áremelés jogát iskolánk fenntartja.
A vizsgaidőpontok és helyszín utáni érdeklődés a Tanuló feladata.
Jogszabályváltozás miatt többletköltségeket az Iskola nem vállalja.
Amennyiben a tanulónak fizetési elmaradása van, forgalmi vizsgán nem vehet részt. Az ebből adódó többletköltség a
tanulót terheli.
Hozzájárulok a szerződés és annak mellékleteiként benyújtott okmányokon szereplő adataim kezeléséhez.
A Vállalási feltételek 1 példányát átvettem, annak tartalmát elfogadom.
Személyes adataim felhasználásához hozzájárulok.

2018. ……..hó……….nap

………………………….
Iskolavezető

…………………………..
Tanuló

……………………………
szülő, vagy törvényes képviselő

