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Komplet dokumentów do uzyskania uprawnień – PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ

              
                   W przypadku kategorii C/C+E komplet dokumentów do Wydziału Komunikacji bądź Starostwa Powiatowego

                      odpowiedniego do miejsca zameldowania kursanta składa się z :

 Badania lekarskie - Dr Mirosław Błoński – przyjmuje w każdą środę w biurze D-H  o godzinie 15.00 a także        
na ul. Damrota 10 w Opolu , w czwartki i piątki od godz. 16.00 do 18.00  numer telefonu 604-283-095 koszt 
200,00 zł;

 Badania z Poradni Psychologicznej - PSYCHOTECH Pracownia Badań Psychologicznych Grzegorz Pajestka      
ul. Św. Jacka 1 , rejestracja pod nr. telefonu: 508-158-959 koszt 150,00 zł;

 1 zdjęcie kolorowe do prawa jazdy (dowodowe);
 Ksero prawa jazdy do Starostwa Powiatowego bądź Wydziału Komunikacji.

Kategoria „C” uprawnia do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t.
Kategoria C składa się 30 godz. zajęć praktycznych i 20 godzin zajęć teoretycznych - wykłady dla Państwa wygody 
odbywają się w systemie e-learning. 

Kategorię „C+E”. Uprawnia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t z 
przyczepą lub naczepą. Kategoria C+E składa się TYLKO z 25 godzin zajęć praktycznych. Kurs możesz rozpocząć zaraz po 
zaliczeniu egzaminu państwowego z kat. C z części praktycznej bez konieczności odbioru prawa jazdy.

Egzamin państwowy z kat. C+E obejmuje wyłącznie część praktyczną. 

 UWAGA! Dla osób, którym zależy na szybkiej realizacji obu kategorii polecamy KURS RÓWNOCZESNY   
lub kurs EXPRESS.

KURS RÓWNOCZESNY to szkolenie w którym obie kategorie C i C+E możemy połączyć i realizować w tym samym 
czasie. Po zakończonym szkoleniu z obu kategorii możemy przystąpić do Egzaminów Państwowych w tym samym terminie. 
Dokument prawa jazdy wydaje się po zdaniu  obu kategorii. Liczba godzin z części praktycznej jest pomniejszana o 10 
godzin i wynosi 45 godzin.

Więcej szczegółów na naszej stronie www.prawko.opole.pl 

Zajęcia praktyczne z kat. C i kat. C+E rozpoczynają się na placu manewrowego przy ul. Wschodniej 19 w Opolu. 
Dogodny dojazd oraz możliwość pozostawienia swojego samochodu


