
 
Elérhetőségek:     Tel: 62/423-780, 70/326-7284 

golfautosiskola@gmail.com,  

 facebook.com\golfautosiskola 

  www.golfautosiskola.hu 

Ügyfélfogadás:       6722 Szeged, Tisza Lajos krt 57. 

      H-P: 10-13 és 14-17 óra   

Számlaszám:   Számlatulajdonos: Hell Antalné EV 

18400010-10000515-10262171 

 
 

*A duális képzés csak futó tantermi tanfolyam esetén valósul meg, de később ingyenes minden tantermi tanfolyamon a részvétel. A 

kedvezmény feltétele a részletfizetés elfogadása. Az esetleges pótórák az aktuális óradíjjal kerülnek felszámításra. Az e-learning 

regisztrációs díj 75 óra / 180 nap elérést tartalmaz. Külön kérésre regisztrációkor pótdíj ellenében hosszabb elérhetőség kérhető! 

 

 

 

 

AM kategóriás tanfolyam  
(kód:AM2302) 

 

 

A teljes AM kategóriás tanfolyam Duális képzésként (Egyszerre tantermi és online képzés is) 165700 

Ft helyett, most  

30% kedvezménnyel, 
a teljes alapképzés 

csak 

114900Ft 
 

Az ár már tartalmazza az összes alapképzéssel kapcsolatos költséget és vizsgadíjat, hogy csak a jogosítvány 

megszerzésére kelljen koncentrálnod és átláthatóan tudd, még mennyi van hátra! 
Hogy mik is ezek? 

- Az elmélet tanfolyam díját a legújabb szemléltető módszerekkel, hogy ne csak halld, hanem lásd is a tananyagot (Ami teljes áron 59900 Ft) 

- Otthonról is elvégezhető E-learninges gyakorlást, hogy a tényleges vizsgakérdésekkel tudj felkészülni (Ami teljes áron 5000 Ft) 

- Az elméleti vizsga díját, hogy a lehető legjobb időpontot tudjuk neked megszerezni vizsgára! (Ami 4600 Ft) 

- A rutinpálya használati díjat, hogy stressz mentes környezetben sajátítsd el a vezetés alapjait (Ami 5000 Ft) 

- A kötelező 10 gyakorlati óra díját, hogy megismerd a vizsgán előforduló forgalmi helyzeteket. (Ami teljes áron 10 x 7000 Ft) 

- A rutin és forgalmi vizsga díját a vizsgaórával együtt, hogy minél előbb megszerezd a jogosítványod. (Ami 2x3600 + 2x 7000 Ft) 

 
 

A tanfolyamot lehet egy összegben VAGY a következő részletfizetés mellett rendezni*: 

- 1. részlet:  57500,- (Jelentkezés feltétele) 

- 2. részlet:  57400,- (Vezetés megkezdésekor) 

 

 

 
 

Egyéb az alaptanfolyamba nem tartozó költségek: 
Elsősegély tanfolyam Iskolánkban tananyaggal együtt: 17.900,-  

Elsősegély vizsga a Vöröskeresztnél: 15.500,- (Vöröskeresztnél fizetendő a vizsga napján) 

Orvosi vizsgálat: NEM KELL 

Manuális sebesség váltós motoros óra felár: 1000,- / óra 
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