
 

 

          

 

Tommy Nordbergh Utbildning   Prislista giltig 2023-01-01 – 2023-06-30 

Teoripaket      2000 kr  

(inskrivning, böcker el app, tillgång till 2 st ”banker” med körkortsteori online)    

Inskrivning från annan trafikskola   1 500 kr  

(Internettester + inskrivning (elev har böcker)      

B-körlektion á 60 min (inom Ängelholms kommun)*  830 kr  
 Risk 1     650 kr 
 Halkan     2 300 kr 

Riskpaket Risk 1, Halka    2 600 kr 
 PAKET   5 körlektioner á 60 min   4 050 kr du sparar 100kr
 PAKET 10 körlektioner á 60 min   8 050 kr du sparar 250kr                             
 PAKET 20 körlektioner á 60 min   16 000 kr du sparar 600kr 
 Lån av bil vid uppkörning inkl 30 min uppvärmning  950 kr   
 (Uppkörning i Ängelholm) * 

 N-10     13 525 kr du sparar 675kr 
 B-teori, risk 1, halka, 10 körlektioner, lån av bil vid uk (gäller vid 1 tillfälle) inkl 30 min uppvärmning 
     

N-15     17 310 kr du sparar 1040kr
 B-teori, risk 1, halka, 15 körlektioner, lån av bil vid uk (gäller vid 1 tillfälle) inkl 30 min uppvärmning 
  

N-20     21 000 kr du spar 1500kr 
 B-teori, risk 1, halka, 20 körlektioner, lån av bil vid uk (gäller vid 1 tillfälle) inkl 30 min uppvärmning 
         

 Paket måste vara helt betalda innan de kan användas.     
 Paketens priser gäller 1 år fr.o.m. inköpsdatum.     
 Utnyttjas inte alla körlektioner så betalar vi tillbaka resterande belopp med ett avdrag   
 av ev. rabatter + administrationsavgift på 10 %. (Körpaket som är äldre än två år anses förbrukade) 
  

* Körlektion som startar utanför Ängelholms kommun tillkommer 100kr/lektion  

* Uppkörning på annan ort än Ängelholm, 500 kr 

Teoripaket betalas inte tillbaka 

   

       Uteblir elev från bokad lektion skall den betalas med gällande dagspris.   

Lektion måste avbokas senast kl 13:00 dagen innan lektion eller senast 24 timmar innan, 
 annars debiteras full avgift.   

       Trafikverkets & Transportstyrelsens kostnader ingår inte i våra priser.   
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// Team Tommy Nordbergh 

Kontoret:  0431-45 45 00  
Mobil: 070-919 84 02 & 070-919 84 17 
Mail:  utbildning@nordberghs.se 
 


