
                                                                                                                         

Allmänna villkor 
Betalning 
• Alla betalningar görs antingen via bankgiro, swish eller faktura. 
• Ange alltid elevens första 6 siffror i personnummer samt namn vid 

inbetalning på Swish eller bankgiro. Alla köp av paket såsom 
teoripaket, lektioner, riskutbildning och presentkort är giltiga i 12 
månader från och med inköpsdatum. Inget öppet köp på 
teoripaket. 

• Paketpriser gäller endast vid förköp. 
• Priserna kan ändras under utbildningens gång, köp gjorda innan 

prisändring påverkas inte. 
• Enstaka körlektioner betalas innan varje körlektion. 
• Presentkort/Paket måste vara använda inom giltighetstiden, samt 

ge trafikskolan skälig tid att boka in lektioner/uppkörning/kurser. 
Bokning sker under receptionens öppettider, eller via 
Elevcentralen. Receptionens öppettider: enligt överenskommelse. 

Faktura 
• Administrativ avgift på 50 kr / faktura tillkommer. 
• Faktura från skickas ut via mejl när saldot är på minus.  
• En faktura skickas via post ifall du inte betalar epost-fakturan, med 

samma förfallodatum.  
• Betalningvillkor 10 dagar. 
• Betalning görs antingen via Swish eller bankgiro.  
• Ange OCR/meddelande vid betalning. 
• Påminnelsefakturor skickas via post ifall skulden kvarstår efter 

förfallodatum.  
• Om skulden inte blir betald går ärendet till inkasso. 
• En skuld som inte reglerats trots betalningspåminnelse förbehåller 

vi oss rätten att spärra teorin, avboka alla lektioner och förarprov 
tills skulden är betald. 

Återbetalning 
• Återbetalning av paket och ej utnyttjade lektioner görs efter att 

rabatter har räknats bort. En avgift på 10 % tillkommer i 
administrativ kostnad. Återbetalning sker inom 2-3 bankdagar. 



                                                                                                                         

Bokning 
•Körlektioner och riskutbildning 1, kan bokas via elevcentralen.  
•Bokning är möjlig upp till 15 veckor framåt. 
•Rekommenderat att eleven kör kontinuerligt, minst 1-2 gånger / 
vecka. 

•Eleven ansvarar själv för planeringen av sina körlektioner, vi kan 
stundtals bli uppbokade. Det krävs att eleven planerar sina 
körlektioner MINST 3-4 veckor i framåt. Behöver ni hjälp att 
planera lektionerna, fråga oss!  

•Vi utbildar utifrån vår utbildningsplan, eleven och handledaren/
vårdnadshavaren kan se när halka, kunskapsprovet och körprov 
bokas. Samt en översikt om vilka moment som ingår i 
körkortsutbildningen. 

Avbokning 
•Avbokning av körlektion ska ske senast 24 timmar innan 
körlektion. 

•Avbokning av riskutbildning 1 och 2 ska ske minst 5 dagar innan. 
Vid sen avbokning, krävs läkarintyg.  

•Avbokning kan ske via elevcentralen, sms, mejl eller på vår 
telefonsvarare. Om du inte avbokar din körlektion/riskutbildning i 
tid, debiteras fullt pris. 

Elevcentralen 
•Eleven ansvarar för att komma väl förberedd, även teoretiskt till 
körlektionerna. 

• Inloggningsuppgifter skickas via mejl, eleven kan själv begära ett 
nytt lösenord. 

• Inloggningen är personlig och eleven ansvarar själv för att 
obehöriga ej får tillgång. 

•Alla händelser registreras under fliken Notifieringar.  
•Dina bokningar syns på första sidan, eller under fliken bokning. 
Där kan du även fylla i en förberedelse inför nästa lektion, svara 
på ev frågor och självvärdering. 

•All teori ligger via elevcentralen, där är bla digitalt teorimaterial, 
onlinetester.                



                                                                                                                         

Riskutbildningar 
•Riskutbildning 1 - kan genomföras närsomhelst i utbildningen.  
- Vi bokar in max 16 elever per tillfälle, ca 1 tillfälle i månaden. 
- Körkortstillstånd krävs! 
- Kan bokas av eleven själv via elevcentralen eller via trafikskolan. 
- När: Måndag - Fredag 
- Var: Trafikskolans teorisal 

•Riskutbildning 2 - ska genomföras i slutet av utbildningen.  
- Vi bokar in max 6 elever per tillfälle, 1-2 tillfällen i månaden. 
- När: Fredag 12.00 - ca 17.00 
- Var: Motorbanan i Ljungbyhed 
Förarprov 

Kunskapsprov: 
• Båda riskutbildningarna måste vara genomförda och godkända. 
• Kunskapsprov bokas av trafikläraren i slutet av utbildningen. 
• Alla instuderingsfrågor ska vara besvarade och godkända, innan 

kunskapsprovet kan bokas. 
• Eleven ska ha minst 5-10 godkända sluttest innan provet får 

genomföras. 
• Vi förbehåller oss rätten att flytta kunskapsprovet om eleven inte 

uppfyller kraven. 
• Ett godkänt prov är sedan giltigt i 4 månader. 
• Ingen avgift till trafikskolan 
Körprov: 
• Kunskapsprovet måste vara godkänt innan körprovet får 

genomföras. 
• Körprov bokas när kunskapsprovet är godkänt. Kan bokas i 

samtidigt med kunskapsprovet med 1-2 veckors mellanrum.  
• Körprov bokas av trafikläraren när utbildningen är genomförd och 

eleven kör självständigt i Lund/Malmö samt på motorväg och 
landsväg. 

• Vi förbehåller oss rätten att flytta körprovet om eleven inte 
uppfyller kraven. 

• Vid ett underkänt prov bokas ett omprov och ev fler körlektioner. 



                                                                                                                         

• Eleven kan själv boka in Kunskapsprov och-/eller körprov privat 
via Trafikverkets tjänst ”Boka prov”, då får man hyra en bil av 
Trafikverket. 

Jag läst igenom och tagit del av informationen som gäller. Detta 
avtal gäller i 12 månader om ingen annan överenskommelse har 
tecknats. 

Jag godkänner härmed att genomgå körkortsutbildning hos: 
Södra Sandby Trafikskola AB, Skogsvägen 3, 247 31 SÖDRA 
SANDBY.


