
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMERER! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
   

 
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     
      
 
Odense: 
Hunderupvej 74 
DK-5000 Odense C 
 
www.kk4you.dk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buslinierne 21 - 24, 41 – 42 og 71 kører stort set lige til døren! 
 
Kontakt: 
 
Telefon  72 16 17 16 (fast og mobil) 
 
eller mail:  info@kk4you.dk 
 

Vi samarbejder med udvalgte køreskoler og kan i den forbindelse 
tilbyde kørekort til samtlige kategorier. 
 
 
 

www.kk4you.dk 
 

Hunderupvej 74 – 5000 Odense C – Tlf. 72 16 17 16 

 



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Betalingsbetingelser 
 
Bil – ”lovpakken”: 
 

 Inden kørslen på den lukkede manøvreplads (Kravlegård),       
      skal du betale 3.200 kr. som dækker teori og kravlegård. 

   Derefter betales 2. rate a 3.850 kr. ved 8 kørelektion. 
 Ved tiden for Køreteknisk anlæg, skal du betale 3.850 kr. 
 Inden den 16.  lek. betales 3.850 kr.  
   Evt. supplerende lek. betales ved aflæggelse af køreprøven. 

 
Generhvervelse, og kontrollerende køreprøve: 
 

 Betaling senest før aflæggelse af køreprøve 
 
Andet: 
 

 Andre betalingsbetingelser kan aftales! 
 
Kørelæreruddannelsen: 
 
         Ring for yderligere information! 
 
Hvorfor gøre undervisningen i Køreskolen kedelig når du  har mulig-
hed for, at blive ført gennem den teoretiske del af undervisningen i 
flotte og lækre lokaler med de nyeste undervisningssystemer og nye 
velkørende biler.  
 
Læs mere om os på www.kk4you.dk og det uddannelsesforløb, du 
som minimum skal i gennem jf. Færdselsstyrelsens Uddannelsesplan 
(lovkrav) på www.politi.dk, hvor Rigspolitiets kontaktoplysninger 
forefinde. Se  vores anmeldelser på Facebook: KørekortXperten  
  
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os  
på telefon 72 16 17 16 eller SMS på samme nr.  eller via mail. 
 
Eller kik ind! 
 
Vi glæder os til at se dig i Køreskolen!  
      
      
      

 
Velkommen til dit første skridt for at få et kørekort ! 
 
Med denne folder vil vi forsøge at give dig svar på de spørgsmål  du 
måtte have inden du går i gang med at forfølge din drøm om et 
kørekort ! 
 
Vi vil heri give dig en grundig information om, hvorledes uddannelsen 
forløber og hvad der skal til for at vi sammen kan gøre dig til en 
SIKKER og ANSVARSFULD bilist! 
 
Hvorfor skal jeg vælge KørekortXperten ? 
 
Det skal du heller ikke, hvis du ikke føler dig tryg! 
Det at finde den rigtige køreskole er nemlig ikke altid let.  
 

 Passer kemien mellem kørelæreren og mig?   
   Svarer pædagogikken til mit temperament?  
   Har kørelæreren tid når jeg har tid?  
   Efterlever køreskolen lovens bestemmelser!?  

         Dumpe % o.s.v. 
 
Spørgsmålene er mange. Er du i tvivl - Spørg dine venner, familie og 
bekendte om deres erfaringer med køreskoler. Hvis de er blevet godt 
behandlet, bliver du det sikker også. 
 
KørekortXperten er naturligvis medlem af Dansk Kørelærer-union. 
Hermed er du sikret gennem unionens ankenævn og garantifond.  
Ved valget af en køreskole, der kræver at de tilsluttede kørerlærer er 
medlem af Dansk Kørelærer-union, har du allerede valgt de mindre 
seriøse fra. Samtidig er du sikret, at de ER godkendte kørelærere. 
 
KørekortXperten er etableret af Martin Dupont, der har en baggrund 
som Falckredder, politibetjent og direktør i erhvervslivet. Hans 
erfaring har gennem mange år ført elever gennem undervisning med 
stor succes.  
 
KørekortXperten borger således både for kvalitet og erfaring, hvilket 
giver dig de bedste kort på hånden – både i undervisningsforløbet og 
til køreprøven, men ikke mindst som færdig bilist.  
     
     
     



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Økonomi: 
 
Kørekort til kategori B (Alm. bil): 
 

 Hele den lovpligtige undervisning i alt Kr. 14.750,00 
 Ekstra lektioner, køreprøve  Kr.      550,00 
 Tillæg for automatgear (ring for pris) 

 
 
Førstehjælp (Se speciel folder): 
 
Pr. 1. oktober 2006 skal der gennemføres et trafikrelateret 
førstehjælpskursus i forbindelse med erhvervelse af kørekort.  
Dette kursus skal gennemføres for at kunne gå til teoriprøven. 
 

 I forbindelse med køreundervisning  Kr.      550,00 
   Som selvstændigt kursus  Kr.      650,00 

 
 
Kørekort til kategori B/E (Trailerkørekort): 
 

 Lovpakke pris (Teori og kørsel) Kr.   4.500,00 
 Ekstra praktiske lektioner  Kr.      550,00 

 
 
Kontrollerende køreprøve og generhvervelse: 
 

 Teoriundervisning  Kr.   2.500,00 
 Kørelektioner på vej  Kr.      550,00 
 Køreprøven – Leje af skolevogn Kr.      550,00 

 
       

Kørekort til Motorcykel, Trailer eller Taxi kvalifikationsbevis: 
 

 Ring, mail eller kik ind for tilbud. 
 

 
 KørekortXpertens Kørelæreruddannelse til Kategori B: 
 
         Ring, mail eller kik ind for tilbud. 

 
Kørelæreren: 
Når to personer skal have et tæt samarbejde til at fungere, er det 
vigtigt  at kemien er OK. Knirker samarbejdet, skal du bruge flere 
timer end nødvendigt. Ikke kun i bilen, men typisk også i teori-
undervisningen og privat med unødvendige bekymringer. 
Det kan være forskellen på et billigt og et dyrt kørekort.  
 
Har lærer og elev et godt samarbejde, bliver det samtidig sjovere at 
tage kørekort.     
  
Det er derfor vigtigt, at du vælger en køreskole og en kørelærer du 
har det godt med. Det kan være svært at vide på forhånd, så derfor 
foreslår vi, at du deltager i en teoriaften før du beslutter dig. 
 
Info-aften: 
Hver mandag kl. 17:30 er du velkommen til at komme og få en snak 
med kørelæreren. Her vil du kunne få alle informationer om 
uddannelsens forløb, lovens krav m.m. Du møder din kørelærer og du 
har mulighed for at følge aftenens teoriundervisning ganske 
uforpligtende. Derefter kan du tage hjem og overveje om du ønsker at 
starte. 
 
Teorien:   
Teorien foregår i flotte og lækre lokaler på Hunderupvej 74. 
 
Loven kræver som et minimum at du gennemgår i alt 29 lektioner. 
Hos KørekortXperten afvikles de over 9 uger, men hvis du har behov 
for gentagelser, er undervisningen ubegrænset. Der er altså reelt tale 
om beståelses-garanti, idet du kan gå til teori lige så længe du føler 
du har et behov.  
 

Teori SKAL i dag tages som holdundervisning og som 
tavleundervisning. Man kan kun benytte PC som supplement. 
 
Ud over de normale lektioner, har du mulighed for at gennemgå PC 
undervisning efter behov – fra din hjemmecomputer. 
 
 Hvorfor tage chancen, når det kan undgås?! 
 
 
 



          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
   

Kørslen: 
Loven kræver at du gennemfører 24 lektioner for at få kørekort til bil. 
De 4 lektioner skal gennemføres på lukket øveplads – også kendt 
som kravlegård. De næste 16 lektioner skal du ud i trafikken (på vej) 
og de sidste 4 skal du have på Køreteknisk anlæg. 
Pr. 1. oktober 2006 kræves gennemført førstehjælpskursus inden 
køreprøven (Teori) kan gennemføres og beståes. 
 
Ved særlig køreundervisning er kravet ”kun” 8 lektioner på vej. 
 
Undervisningen er struktureret, så den fører dig fra en lettere til en 
sværere øvelse, efterhånden som vi får bygget din teoretiske viden 
op. Men når du er i bilen er køreundervisningen meget koncentreret 
og tilrettelagt, så du på mindst mulige antal lektioner lærer mest 
muligt. 
 
Du vil altid møde en kørerlærer, der er forberedt og oplagt! 
 
I og med at undervisningen er så koncentreret, når du mere og skal 
alt andet lige have færre kørelektioner, hvilket vores statistik beviser. 
Ikke uden betydning, når du skal vurdere den samlede pris for dit 
kørekort ! 
 
Teoriprøven: 
Prøven er skriftlig og baseret på afkrydsning efter nogle færdsels-
situationer, der vises på billeder. Du skal derfor ikke lære en masse 
uden ad, men naturligvis have en forståelse for forskellige 
færdselssituationer. Billedprøven består af 25 billeder og man må 
have 5 fejl (20%) billedfejl og stadig bestå. 
 
Køreprøven: 
Prøven foregår i et af skolens køretøjer, og den sagkyndige vil ved 
prøvens start bede dig kontrollere nogle ting på køretøjet. Disse ting 
vil du gennem undervisningen naturligvis blive introduceret til og lære 
at forstå betydningen af. Selve køreprøven tager ca. 25 min. , 
gennemgang af papirer og udlevering af kørekort tager ca. 20 mi. Alt i 
alt 45 min. 

 
Lægeattest: 
For at kunne erhverve kørekort, skal du have en erklæring hos din 
læge. Den koster ca. 360 kr. ekskl. moms alt afhængig af din læge ! 
 
Med til lægen skal du medbringe et pasfoto (35 x 45 mm) som din læge 
skal skrive under på bagsiden. Husk ansigtet skal være min. 30 mm. 
 
Prøvegebyr: 
Prøvegebyr til staten er en statsafgift, der skal dække politiets udgifter i 
forbindelse med afholdelse af prøverne og til udstedelsen af dit 
kørekort. 
 
Prøvegebyret er p.t: 
 

 Alm. bil…………………………………… Kr.  600,00 
 Kørelærer uddannelsen……………….. Kr.  340,00 
 Motorcykel………………………………. Kr.  600,00 
 Trailerkort……………………………….. Kr.  280,00 
 Generhvervelse………………………… Kr.  890,00 
 Kontrollerende køreprøve……………… Kr.  890,00 

 
Skulle du være så uheldig, at   
 

 Komme for sent eller udeblive fra prøven 
 Glemmer dit ansøgningsskema eller lektionsplan 
 Afmelder prøven for sent eller 
 Ikke består prøven 

 
  SKAL du betale nyt gebyr for at komme op igen. 
 
 
 


