cennik obowiązujący w HigH Szkoła Jazdy
www.high.com.pl
Prawo Jazdy kategoria B
Nazwa

Cena

Uwagi

Kurs Standardowy

2390 zł

Podstawowy kurs prawa jazdy

Kurs Wygodny

2590 zł

+ nielimitowane podstawienia
samochodu na egzaminy

Kurs Kompleksowy

2990 zł

+ dod. 4 godz. jazdy przed
egzaminem + podstawienia do
WORD bez limitu
+ badania lekarskie

Kurs Komfortowy - jazdy zaczynasz i kończysz gdzie
chcesz, ale nie tracisz czasu na odwożenie innych !

3090 zł

Kurs Wygodny + rozpoczynanie
/ kończenie jazd w miejscu
odpowiadającym kursantowi

Kurs z Automatem - najnowszy Fiat Tipo

2500 zł

Pierwsze podstawienie w cenie

Driving Course in English

3200 zł
Prawo Jazdy kategorii B - więcej usług
Cena dla Kursanta HigH

Cena dla Kursanta
z zewnątrz

80 zł

95 zł

Pakiet dodatkowych jazd

-

900 zł za 10 godzin

Wymagamy płatności z góry za
cały pakiet

Pakiet dodatkowych jazd
Automatem - FIAT TIPO

-

900 zł za 10 godzin

Wymagamy płatności z góry za
cały pakiet

Jazdy dodatkowe automatem

80 zł

95 zł

Practise Lessons in English

110 zł

120 zł

Nazwa
Jazdy dodatkowe

Egzamin wewnętrzny
Internal Exam in Driving
School
Konsultacje teoretyczne z
Instruktorem
Theory lessons
Podstawienie samochodu
HigH na egzamin

w cenie kursu

150 zł (teoria + praktyka)

included in Driving Cours

200 zł

70 zł / godz.

100 zł / godz.

included in Driving Cours

100 zł / godz.

95 zł

Uwagi

Dla osób z zewnątrz aby odbyć
egzamin wewnętrzny w HigH
należy uprzednio wykupić minimum 2 godz. jazd

Możliwość omówienia teorii,
pytań testowych, zasad egzaminu praktycznego itp.

Dla osób z zewnątrz podstawiamy samochód po uprzednim
wykupieniu co najmniej 10
godzin szkolenia w HigH

Skierowanie na badania
lekarskie

120 zł (oszczędzasz 80 zł od ceny ustawowej)

-

Dodatkowy e-learning

50 zł

-

Dodatkowe materiały drukowane

50 zł

-
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Prawo Jazdy kategorie A1, A2, A, AM
Nazwa

Cena kursu

Cena kursu z
podstawieniem motocykla

Kurs kategorii A

1990 zł

2150 zł (Triumph lub Yamaha)

Kurs kategorii A1

1790 zł

1950 zł (Honda CB125R)

Kurs kategorii A2

1990 zł

2150 zł (Honda CB500F)

Kurs kategorii AM manual, 10 godz. jazd

1090 zł

1200 zł (Junak 904)

Kurs kategorii AM automat, 10 godz. jazd

1090 zł

nie dotyczy

Motorcycle Driving Course cat. A, A1, A2

3200 zł

3350 zł (Triumph, Yamaha, Honda)

Kurs Indywidualny A, A1, A2, AM

- nie dotyczy -

3350 zł (Triumph, Yamaha, Honda)

Prawo Jazdy kat. A1, A2, A, AM - więcej usług
Cena dla Kursantów HigH

Cena dla Kursantów z
zewnątrz

Jazdy dodatkowe kategorii
A, A1, A2, AM

100 zł

140 zł

Practise Lessons in English

160 zł

180 zł

Pakiet 6 godz. jazd dodatkowych

nie dotyczy

750 zł

Godzina w cenie 125 zł
Konieczne opłacenie pakietu w
całości z góry

Pakiet 10 godz. jazd dodatkowych

nie dotyczy

1150 zł

Godzina w cenie 115 zł
Konieczne opłacenie pakietu w
całości z góry

Nazwa

Uwagi
Dot. szkolenia przygotowującego
do egzaminu. Dla osób z zewnątrz
wymagamy wykupienia minimum 4 godziny jazd.

W przypadku używania motocykla
HigH wymagamy wykupienia
minimum 4 godziny jazd.

Trening jazdy - doszkalanie

120 zł za godzinę - z własnym motocyklem
180 zł za godzinę - przy użyciu motocykla HigH

Pakiet 6 godz. jazd doszkalających

900 zł (motocyklem HigH)

Godzina w cenie 150 zł
Konieczne opłacenie pakietu w
całości z góry

Pakiet 10 godz. jazd doszkalających

1300 zł (motocyklem HigH)

Godzina w cenie 130 zł
Konieczne opłacenie pakietu w
całości z góry

Egzamin wewnętrzny

w cenie kursu

240 zł (teoria + praktyka)

Dla osób z zewnątrz wymagamy
wykupienia wcześniej minimum 2
godzin jazd dod.

Motocyklem z kat. B
przygotowanie do jazdy

790 zł

Kurs z kat. A2 na A

1190 zł

Opłata za 10 godzin szkolenia i egz.
wewn. TYLKO PRAKTYCZNY

Kurs z kat. A1 na A/A2

1190 zł

Opłata za 10 godzin szkolenia i egz.
wewn. TYLKO PRAKTYCZNY

Skierowanie na badania
lekarskie

120 zł (oszczędzasz 80 zł od ceny ustawowej)

Dodatkowy e-learning

50 zł

Dodatkowe materiały drukowane

50 zł

Podstawienie motocykla na
egzamin

200 zł

Opłata za 6 godzin szkolenia

Konieczne jest konsultowanie
terminu egzaminu przed jego
ustaleniem w WORD
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Prawo Jazdy kategorie C i CE
Nazwa

Cena kursu

Uwagi

Kurs kategorii C

2500 zł

-

Kurs kategorii C+E

2500 zł

-

Kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C

2200 zł

-

Dwa Kursy Prawa Jazdy (C i C+E)

4100 zł

Rabat 900 zł

Kurs P.J. + Kwalifikacja przyspieszona kat. C

4500 zł

Rabat 200 zł

Dwa Kursy P.J. (C i C+E) + Kwalifikacja przyspieszona kat. C

6200 zł

Rabat 1000 zł

Kategoria C i C+E więcej usług
Cena dla Klienta HigH

Cena dla Klienta
z zewnątrz

Uwagi

Dodatkowe jazdy kat. C

90 zł

100 zł

-

Dodatkowe jazdy kat. C+E

90 zł

120 zł

-

Skierowanie na badania lekarskie na Kurs Prawa Jazdy
- komplet

350 zł

-

-

Skierowanie na badania na
kwalifikację - komplet

350 zł

-

-

Nazwa
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