
                   Bakken Trafikkskole - Retningslinjer og kontrakt (fra juni -20) 
 
 

Nyttig info   Tlf/sms: 92 22 02 02        mail: post@bakkentrafikkskole.no 

Hva kan du ordne selv, og litt om ansvar du har som elev ved Bakken Trafikkskole.  

-  Søk om førerkort på https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/sok-om-forerkort 
-  Les godt og bestå Teorieksamen på Vegvesenets Trafikkstasjon 
-  Teoriprøve må være bestått før vi kan bestille førerprøve 
-  Gi så fullmakt til Bakken Trafikkskole for bestilling av førerprøve 
 

Gebyrer til Statens Vegvesen for førerprøve/førerkort betales av eleven selv.                      
Dette gjøres av elev på Din Side, innlogging vegvesen.no før førerprøven. 

Kjøretimer: Endring, avbestilling, sykdom, pris, pakker 

Si fra så tidlig som mulig om en time må endres, eller avbestilles. 

-  Vanlige kjøretimer må endres senest kl. 12:00 virkedagen før kjøretime.  
-  Kurs og kjøring med lengre varighet må endres senest kl. 12:00, 3 virkedager før.  
-  Avbestiller du pga. akutt sykdom må du gi beskjed om dette snarest mulig, og framvise              

legeattest som bekreftelse. 
-  Ved for sen avbestilling/ endring, eller manglende legeattest, må timen(e) betales.  
Timepris bil er kr. 720,-, mc kr. 920,-. Kurs og banepriser på bakkentrafikkskole.no 
-  Pakker er personlige, overdras ikke, refunderes ikke. Må brukes innen 2 år fra kjøpsdato. 
 

Gir du beskjed i god tid, har vi mulighet til å finne gode løsninger for alle våre elever J 

Om kjøretimer:  

Elever skal møte presis og være skikket til å gjennomføre kjøretimen.  
Her nevnes bl.a. edru, uthvilt og fri for medisiner som kan påvirke deg. Ref. §21 i VTL 

Ha alltid med Legitimasjon + TG-bevis om du er 16-25 og ikke har annet førerkort.          
Ved kontroll må evt. bot/forelegg betales av eleven. 

Betaling: 
-  Kjøretimer betales før/samme dag som kjøretimen, om ikke annet avtales  
-  À-konto innbetalinger på forskudd vises på elevens konto/loggin  
-  Betalingsinfo på elev-loggin: TABSelev.no (Kort, Nettbank, VIPPS)  

 

Lest og forstått, 

Sign:____________________________Sted:________________________Dato:___________ 

Navn (TYDELIG)________________________________________ Sign. foresatte:_____________________ 


