
PJ C,CE
STANDARD ELASTYCZNI ZBADANI

EKSPRESOWY

e-learning
45 (20C + 25CE) godzin
jazd, w tym 8h na DAF
egzamin wewnętrzny
książka i karta                  
 z dostępem do testów
zajęcia z przedlekarskiej
pomocy ofiarom wypadku
jazdy pn-pt 9-16

5710 zł
e-learning
45 (20C + 25CE) godzin
jazd, w tym 8h na DAF
egzamin wewnętrzny
książka i karta                 
 z dostępem do testów
1 wjazd na plac WORD
zajęcia z przedlekarskiej
pomocy ofiarom wypadku
jazdy pn-pt 7-20, 
jazdy sb 8-16

e-learning
45 (20C + 25CE) godzin
jazd, w tym 8h na DAF
egzamin wewnętrzny
książka i karta                   
 z dostępem do testów
zajęcia z przedlekarskiej
pomocy ofiarom wypadku
bad. lekarskie do PJ
bad. psychologiczne do PJ
jazdy pn-pt 9-16

6160 zł 6010 zł

e-learning
45 (20C + 25CE) godzin
jazd,
egzamin wewnętrzny
50% jazd na DAF
książka i karta                 
 z dostępem do testów
1 wjazd na plac WORD
zajęcia z przedlekarskiej
pomocy ofiarom wypadku
jazdy pn-pt 9-16, 

6410 zł
kurs w 1,5 miesiąca
e-learning
45 (20C + 25CE) godzin
jazd, w tym 8h na DAF
egzamin wewnętrzny
książka i karta                  
 z dostępem do testów
zajęcia z przedlekarskiej
pomocy ofiarom wypadku
jazdy pn-pt 7-20, 
jazdy sb 8-16

6460 zł
e-learning
45 (20C + 25CE) godzin
jazd na tamdem, w tym
8h na DAF
egzamin wewnętrzny
książka i karta                 
 z dostępem do testów
4h jazd na ciągniku
siodłowym z naczepą
zajęcia z przedlekarskiej
pomocy ofiarom wypadku
jazdy pn-pt 9-16,

6880 zł
DAF 50% TIROWCY



DODATKI
1h zajęć uzupełniających MAN C- 150 zł
1h zajęć uzupełniających DAF C- 180 zł
1h zajęć uzupełniających MAN CE- 160 zł
1h zajęć uzupełniających DAF CE- 190 zł
1h zajęć uzupełniających TIR - 190zł

4h zajęć uzupełniających MAN C- 520 zł
4h zajęć uzupełniających DAF C- 640 zł
4h zajęć uzupełniających MAN CE- 560 zł
4h zajęć uzupełniających DAF CE- 680 zł
4h zajęć uzupełniających TIR - 720zł

podstawienie pojazdu na egzamin
państwowy - 380 zł
nieobecność nieuspr. - 150 zł/h
1 wjazd na plac WORD 50' - 70 zł
KWP zdalnie/e-learning - 2400 zł
KW zdalnie/e-learning - 4100 zł

PJ C,CE


