
Tilbud til Jutul IL 
 

Vi på Konnerud Trafikkskole ønsker å tilby alle barn og foresatte i Jutul IL egene 
priser hos oss.  
 
KL B Pakke 15.399 (ord.pris 16.500 til andre kunder) 
6 Kjøretimer   
Trinnvurdering trinn 2 *      
Trinnvurdering trinn 3 * 
Sikkerhetskurs bane  * 
Komplett Sikkerhetskurs Vei * 
Leie av bil til førerprøve 
 
Du sparer da 3.201,- 
 
* = Obligatorisk opplæring 

 
Hvis man skulle trenge flere kjøretimer utover de 6 som er i pakken kommer 
dette i tillegg til 650kr pr time. 
 
Gebyrer 
NAF 1135 ,- ( Dette gebyret blir viderefakturert av trafikkskole) 
Statens vegvesen teoriprøve 600,- 
Statens vegvesen førerprøve 1040,- 
Statens vegvesen utstedelse av førerkort 280,- 
Statens vegvesen fotografering  75,- 
 
 
Priser 
 
Kjøretime     45 min       650,-  
Trinn 2 Trinnvurdering  45 min       650,-  
Sikkerhetskurs på bane   180 min (4 timer)   3.740,-  
Trinn 3 Trinnvurdering   45 min        650,- 
Komplett Sikkerhetskurs på vei  585 min (13 timer)   7.700,- 
  - 4.1.1 Risiko teori   90 min (timer)      600,-  
  - 4.1.2 Kjøring del 1   225 min (5 timer)   3.400,- 
  - 4.1.3 Kjøring del 2   180 min (4 timer)   2.900,-  
  - 4.1.4 Refleksjonsteori  90 min (2 timer)       600,- 
Leie av bil til førerprøve   90 min (2timer)   2.300,- 
 
BE/B96 6.300,- (Ord.pris 6.900 til andre kunder) 
Trinnvurdering trinn 2  
Trinnvurdering trinn 3 
Sikkerhetskurs på vei  
Lastkurs  
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Moped 
 
I 2017 er mopedopplæringen blitt endret. 
 
Opplæringen har blitt mer individuelt tilpasset. Dvs at det ikke er et mopedkurs 
man skal gjennomføre, men man blir vurdert ut ifra de ulike trinnene. Trinn 2 er 
kjøreteknisk på mopeden (bremse, svinge, behandle blinklys osv ). Trinn 3 er 
trafikal kompetanse ( Vikeplikt, fart, plassering osv ). Trinn 4 er avsluttende 
opplæring ( selvstendig kjøring ).  
 
Under finner du et priseksempel på mopedopplæringen som vi vet av erfaring 
passer de fleste. 
 
Eleven må ha gjennomført trafikalt grunnkurs før mopedopplæringen kan starte.  
 
Obligatorisk teorikveld 3 timer, inntil 16 elever:       450 kr 
Kjøregård 3 timer inntil 6 elever:                                 450 kr  
Trinn 2 trinnvurderingstime kun 1 elev      400 kr 
Sikkerhetskurs trafikk 4 timer, inntil 3 elever:        1.900 kr  
Trinn 3 trinnvurderingstime kun 1 elev:      400 kr  
Sikkerhetskurs vei 4 timer, inntil 3 elever:    1.900 kr 
 
Til sammen 5.500 kr/ Jutul IL pris på 5.000kr 
 
Ekstra kjøretimer etter behov 500 kr  
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Når det kommer til trafikalt grunnkurs holder vi gjerne kurs for dere sånn at 
dette kommer utenom treningstider. Vi setter også gjerne opp egene kurs kun 
for dere. Vi må ha minimum 8 stk på kurs for å gjennomføre kurset. 
 
Kravet for å få godkjent trafikalt grunnkurs er at man deltar på alle 
kurskveldene. Skulle men ikke ha mulighet til å delta en kveld på grunn av 
sykdom eller andre ting må denne kvelden tas igjen før du får Grunnkursbevis i 
posten. 

 
 
 

Trafikalt grunnkurs ink. Mørkekjøring og førstehjelp 2.990 ,- (ord.pris 3300 
til andre kunder) 
 
Mørkekjøringsdemonstarsjon  1.500,- 

Førstehjelpskurs                              500,- 

Trafikalt grunnkurs                     1.300,- 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


