CZEŚĆ! � � �

Cieszymy się, ze jesteś z nami!
Pozwól nam teraz przyblizyć Ci Twoją drogę
do wymarzonego celu! � �

Przesuń dalej, aby zapoznać się ze wszystkimi krokami!

PAMIĘTAJ!

Aby rozpocząć z nami swoją podróz, musisz być
minimum trzy miesiące przed swoimi
osiemnastymi urodzinami! � �

Nie mozemy zapomniec o Naszym wspólnym bezpieczenstwie! Dlatego pamietaj o waznych badanach lekarskich!

Dla Twojej wygody, badania mozesz wykonać u Nas!
Nasi lekarze są dla Ciebie dostępni w kazdy:
wtorek od godziny 16.00
czwartek od godziny 16.00
sobotę od godziny 10.00
Koszt badanń lekarskich wynosi 200 zł

Przed Nami najgorszy krok! BIUROKRACJA... ? �
Kazda osoba ubiegająca się o prawo kierowania pojazdem, musi wyrobić PKK.

Ale czym tak własń ciwie jest to PKK?
PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowceńto unikalny numer przypisany do konkretnego kandydata.
PKK to elektroniczny dokument, zawierajań cy dane osoby starajań cej sień o uzyskanie uprawnien
Kazdy
ń . profil ma swój unikalny numer. Osoba
ubiegająca się o prawo jazdy podaje swój numer PKK w ośrodku szkoleniowym, dzięki czemu szkoła automatycznie uzyskuje dane
kandydata. Profil kandydata jest prowadzony w odpowiednim systemie teleinformatycznym – ośrodek szkoleniowy umieszcza w nim
informacje o przebiegu całego kursu, więc w profilu widoczne są równiez informacje dotyczące pozytywnego zaliczenia egzaminu
wewnętrznego.
Dzięki temu, ze dane są umieszczane w systemie teleinformatycznym, informacje są widoczne dla ośrodka egzaminacyjnego. Osoba
ubiegająca się o przystąpienie do egzaminu panstwowego, nie musi zatem po zakonczeniu kursu zgłaszać się do WORD z całym kompletem
dokumentów, tak jak miało to miejsce przed wejściem w zycie nowej procedury. Profil Kandydata na Kierowcę z pewnością ułatwił więc
proces uzyskiwania prawa jazdy, chociazby w zakresie formalności. Wcześniej kandydat musiał bowiem samodzielnie przekazywać
odpowiednie dokumenty między urzędem, szkołą jazdy i WORD.

Jak uzyskacń PKK?
Celem uzyskania PKK nalezy złozyć wniosek o wydanie prawa jazdy w odpowiednim wydziale komunikacji.

Jesteśmy już prawie na finiszu! � �

Pozwól, że przybliżymy Tobie teraz specyfikację naszego kursu!
Czyli co od Nas otrzymujesz!!

30h teorii
30h zajęć praktycznych
materiały dydaktyczne
egzamin wewnętrzny

W cenie tylko 2500 zł!

Gratulacje!!! � �
Teraz możesz się śmiało nazywać ekspertem w temacie prawa jazdy kategorii B!
Pozostało już tylko zapisać się na kurs!
Nasze biuro jest dla Ciebie czynne w godzinach:
BYDGOSZCZ:
NAKŁO NAD NOTECIĄ:

pon-czw: 8.00 – 19.00

pon-pt: 8.00 – 19.00

pt: 8.00 – 16.00

sob: 9.00 – 13.00

sob, niedz: 9.00 – 13.00

niedz.: zamknięte

W razie pytań, skontaktuj się z nami!
BYDGOSZCZ:
tel. 52 348 98 23

NAKŁO NAD NOTECIĄ:
tel. 570 135 444

tel. 52 342 34 96

Czekamy na Ciebie i życzymy Ci wielu sukcesów!
Zespół Agora - Miraż!

