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Välkommen till

KNUTSTORPS
TRAFIKÖVNINGSPLATS
med halka sommar som vinter.

Namn

Datum

Tid

Pris

Övrigt
Innan du får delta i övningarna måste du visa en godkänd svensk/EU-legitimation!

RISKUTBILDNING 2
Du är hjärtligt välkommen att genomföra
din riskutbildning på Knutstorps Trafik
övningsplats.

Tillkommer för dig som
kör privat

Eftersom det krävs god vana vid manövre
ring, och även bilkörning i övrigt, ska du
komma till riskutbildningen i slutet av din
körkortsutbildning.

Avgiften betalas senast sju dagar innan
utbildningsdagen på bifogat inbetalnings
kort. Medtag kvittot.

Målsättningen med övningarna är att öka
din riskmedvetenhet, genom att du ska:
• inse riskerna med halt väglag
• förstå svårigheterna det medför
• inse din egen begränsning
Vid genomförandet av övningarna kommer
speciell vikt att läggas vid din insikt vad
gäller hastighetens betydelse och din
förmåga att lösa problem som uppstår.
I vår säkerhetshall kommer du att få viktig
infomation om säkerheten i bilen, få känna
hur det känns att krocka och hänga upp
och ner när en bil slagit runt.
När du kommer till riskutbildningen ska du
ha lämpliga skor. (Lågskor, gympaskor).
Anmäl dig i receptionen direkt när du
kommer. Var på plats senast 10 min
innan kursen börjar. Glöm inte giltig
svensk legitimation. Om du inte är i tid
och utbildningen redan börjat blir vi
tvungna att avvisa dig.
Om ni inte kan tala eller förstå svenska
så måste ni ha med en tolk som vi kan
kommunicera med. Detta måste vi får veta
i samband med bokningen. Antalet platser
för tolk är begränsad.
If you can’t speak or understand Swedish you will need
to bring your own interpreter. Let us know when you
make your booking. The number of interpreters is limited.

För internetbetalning var god ange namn,
personnummer och dag för riskutbildningen,
i meddelanderutan. OBS! Inget OCR-nr.
Du kan även swisha till 123 572 99 91.
Bankgironummer 924-8626.
Tvingas du lämna återbud ska detta göras
senast sju dagar i förväg på telefon
0418-840 40, i annat fall får du betala en
avgift på 800:- inkl. moms.
Om inbetalning är gjord och du tvingas
att lämna återbud tidigare än sju dagar
före riskutbildningen kan gjord betalning
kvarstå till senare bokning, eller återfås
mot en avgift på 10 % av inbetalt belopp.
Vid återbud på grund av sjukdom måste
läkarintyg uppvisas.
Total tid för riskutbildning 2 är ca
3,5 timmar.

Avvisning av elev från
riskutbildningen

Nolltolerans
Samtliga elever måste utföra ett utandnings
prov i samband med inskrivningen.
Om alkohol påvisas blir eleven direkt
avvisad och får ej pengarna tillbaka.

• När risk för skador på person,
fordon eller egendom befaras.
• När eleven inte följer säkerhetsreglerna.

Vid betalning av riskutbildningen
är det detsamma som att ni har tagit
del av och accepterar våra regler och
villkor för riskutbildningen.

• När eleven inte har tillräckliga
förkunskaper och därmed inte kan
följa undervisningen.
• När eleven tar så mycket tid att
gruppundervisningen ifrågasätts
eller hindras. (När exempelvis samma
elev behöver flera extraförsök för att
uppnå målen i undervisningsplanen)
• När eleven inte förstår (är i behov
av tolk) vad som skall utföras.

Mot
ÄNGELHOLM

Hitta till oss!
Du kan använda
www.eniro.se för
att få en detaljerad
vägbeskrivning
från din avreseort
till Kågeröd.
GPS-adress:
55°59’17.75”N 13°06’40.36”O
För kommunal resa med buss:
Se www.skanetrafiken.se.
Bussen stannar på torget
i Kågeröd.
Från torget till Ring Knutstorp
är gångavståndet 4 km.
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Egna anteckningar

AB Motorbanan Ring Knutstorp
Box 112 • 260 23 Kågeröd
Telefon: 0418-840 40 • Telefax: 0418-800 55
helen.sonander@ringknutstorp.com • www.ringknutstorp.com

