Kék T Autósiskola Pécs és Motoros Iskola Pécs

A Kék T Autósiskola Pécs és Motoros Iskola Pécs jóvoltából B autós
jogosítvány és A motoros jogosítvány szerezhető. Az autósiskola Pécs egyik
legjobban felszerelt oktatótermével rendelkezik, ahol a legmodernebb
multimédiás oktatóeszközökkel tanítják a hallgatókat, ezzel is közelebb
juttatván őket az A motoros jogosítvány vagy épp a B autós jogosítvány
megszerzéséhez. Az autósiskola Pécs belvárosában található, ahol tartozik
hozzá egy motoros bolt Pécs belvárosában szintúgy. A motoros bolt Pécs
egyik legnagyobb választékkal rendelkező szaküzlete, motoros ruházat és
bukósisak vásárolható.

Az autósiskola honlapja: http://www.autosiskolakekt.hu/jogositvany.html
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tanfolyamainkat Pécs belvárosában, az Iparos házban (Pécs, Rákóczi út 2426) tartjuk.
Az autósiskola tanfolyama során végig szemléletes, számítógépes
demonstráción követheti végig a tananyagot. A bemutató anyagát a Kék T
Autósiskola és Motoros Iskola több mint tizennyolc éves működése alatt
gyűjtött tapasztalatai alapján sikerült olyanná alakítani, hogy a vizsgákon
legtöbb nehézséget okozó problémákra koncentráljon.
A tananyag mély elsajátításához elengedhetetlen a modern technika.
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Minden részlet, amit az autósiskola keretein belül megtanul, azt be is
kell gyakorolni! Minden foglalkozáson felmérjük az éppen aktuális tudás.
Mindig csak adott témakört tesztelünk, és csak olyat, amiről már volt szó az
előadásokon!
A foglalkozások tananyagát elektronikus jegyzet formájában akár haza
is lehet vinni, így az otthoni felkészülés is hatékonyabbá és könnyebbé válik.
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biztosítjuk, tantermünkben pedig korlátlan és ingyenes hozzáférést nyújtunk
a folyamatosan frissített hatósági vizsgaprogramhoz.
Részt vehet a normál időpontokban megszervezett oktatási órákon is,
de ha ideje nem engedi, akkor készíttethet magának egyéni tanrendet is!
A gyakorlati képzést B autós jogosítvány kategóriában nyolc
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kategóriában is rendkívül képzett szakemberek várják a jelentkezőket!

A motoros jogosítvány tájékoztató és árlista 2012
Az „A” kategória fogalma
25 kW teljesítményű és 0,16 kW/kg teljesítmény/saját tömeg arányt
meghaladó motorkerékpár.
Az „A” kategóriába tartozó járművek csak A motoros jogosítvány - nyal
vezethetők.
Az A motoros jogosítvány meglétével vezethető még az „A”
korlátozott és az „A1” alkategóriába tartozó motorkerékpár, valamint – az
orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását
követő tíz évig - a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a
kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
A tanfolyamra az vehető fel, aki - legalább 2 éve érvényes „A1”
alkategóriás vagy „A” korlátozott kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezik,
vagy
- 2 évnél rövidebb ideje, vagy egyáltalán nem rendelkezik érvényes „A1”,
vagy „Akorl” kategóriás vezetői engedéllyel, és legalább 21. éves, annál
legfeljebb 6 hónappal fiatalabb;
- 1. egészségügyi csoportban egészségileg alkalmas; (háziorvos, 6.800 Ft)
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Hogy Önt is B autós jogosítvány kategóriában hallgatónkként
üdvözölhessük, írásos szerződést kell kötnie a Kék T Autósiskola Pécs és
Motoros Iskola Pécs intézményével. Ezek feltétele az orvosi alkalmasság
igazolása, a 17. életév fél éven belüli betöltése, valamint a 8 általános
elvégzését igazoló bizonyítvány.
Az autósiskola főoktatása során végzett forgalmi gyakorlatok közben
ötvözve az elméleti tanfolyamon elsajátítottakat a rutin órákon szerzett
gyakorlati ismereteivel, Ön már az önálló, előrelátó, veszélyhelyzetek nem
teremtő, sőt azokat megelőző, a forgalom ritmusához igazodó szabályos
"tájékoztató" közlekedést gyakorolja.
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igazolások birtokában bármelyik okmányirodában átveheti a B autós
jogosítvány -át. Ehhez az elsősegélynyújtás vizsga igazolását is be kell
mutatnia, és a kiállítás illetékét kell befizetnie.
Bízva a közös felkészülésünk sikerében, s hogy mihamarabb kézhez
kapja az A motoros jogosítvány –t vagy a B autós jogosítvány -t!

Az Kék T Autósiskola Pécs létesítményéhez tartozik egy Motoros
bolt Pécs belvárosában szintúgy. A motoros bolt Pécs egyik legjobban
felszerelt motoros szaküzlete. Motoros ruházat és bukósisak vásárolható.
Amennyiben nálunk szerezte az A motoros jogosítvány –át, akkor
kedvezményesen vásárolhat a Motoros bolt választékából!

Részletes információért látogasson el weboldalunkra:
http://www.autosiskolakekt.hu/jogositvany.html

