
Trafikskolan Walk In Drive Out AB - Blekingegatan 1, 371 57 Karlskrona 

Telefon: 0455-188 81 - E-post: info@wi-do.se - Swish: 1230413195 

www.walkindriveout.se 

Informationsblad moped 

Elevens namn:   ......................................................................................  

Personnr:   ......................................................................................  

Adress:   ......................................................................................  

Postnr:   ......................................................................................  

Postadress:   ......................................................................................  

Elevens mobil:   ......................................................................................  

Elevens mejladress:   ......................................................................................  

Vårdnadshavare/kontaktperson:  ......................................................................................  

Vårdnadsh./kontaktp. mobil:   ......................................................................................  

Vårdnadsh./kontaktp. mejladress:   ......................................................................................  

Ovanstående uppgifter kommer finnas registrerade i vårt system. Vi ber er även meddela 

oss på skolan då uppgifterna behöver ändras eller kompletteras för att slippa framtida fel 

eller missförstånd. 

Nedan följer information och villkor som vi har på Walk In Drive Out AB 

• Har du Facebook? Gilla oss för att ta del av erbjudanden eller viktig information!

• Legitimation SKA vara med vid VARJE lektionstillfälle, teori och körtillfällen.

• Ni ska ta med egen hjälm och handskar, då detta är krav på våra körlektioner och

på banan. Eventuell övrig skyddsutrustning är även bra att ha.

• Slutligt teoriprov görs på Trafikverket och bokas av dig om du vill ha det till ett visst

datum. Detta kan göras efter avslutad och godkänd körutbildning låt det gärna vara några

dagar mellan utbildningstillfälle och teoriprov. Vill ni att vi bokar gäller först när 10 sluttest

är godkända kommer vi boka och då KAN väntetiden vara lång.

• All teori och körning är obligatoriskt.

• Betalning sker samma dag eller i förväg vi tar Swish 1230413195 eller kort ej kontanter.

(Vid fakturering tillkommer 150:- och skall betalas inom 10 dagar)

• I paketpriset ingår sammanlagt 4 timmars körning varav 1 timma på körgård. En del

elever behöver mer körning och då tillkommer en avgift på 550:- per 60 minuter.

• Vid förhinder vill vi att du avbokar SENAST 7 dagar innan kursstart där efter utgår full

debitering. Vid avbruten AM kurs kommer 50% återbetalning att ske av det som återstår. Vid

utebliven närvaro tar vi ut full avgift för lektionen (Vid sjukdom, meddela så snart ni kan)

Avbokning sker på telefonnummer 0733-700 880. Det går bra med sms, Facebook, mejl,

telefonsamtal eller röstmeddelande.
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• Körkortstillstånd måste ni ansöka om INNAN körning på bana. Detta gör ni enklast på 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/korkort/privatperson/ansok-om-

korkortstillstand-grupp-i/  

• Vid dåligt väglag, sjukdom etc. ställs körning in. Ibland med kort varsel. 

• Under körning kan filmning av eleven förekomma i utbildningssyfte och kan läggas upp 

på sociala medier.  

• Vår trafikskola tillämpar sekretesslagen. 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och gällande priser, jag är införstådd med 

att dessa kan komma att ändras under utbildningens gång.  

Betalningsansvaret tillfaller vårdnadshavare vid utebliven betalning.  

I egenskap av vårdnadshavare/kontaktperson för ovanstående elev, godkänner jag att 

han/hon får genomgå körkortsutbildning på trafikskolan Walk In Drive Out. Jag 

godkänner även att mitt barn får gå på stan under lunchen och andra pauser. 

 

 

______________________________                        

Vårdnadshavare/kontaktperson    

Fyll i formuläret, spara det och maila  

det på info@wi-do.se alternativt skriv  

ut och skicka till adressen nedan. 

 

Walk In Drive Out AB,  

Blekingegatan 1, 371 51 Karlskrona 

 

Telefon: 0455-188 81 alt 0733700880  

E-post: info@wi-do.se  

www.walkindriveout.se  

Varmt välkommen! 
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