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Học lái xe ô tô tại tpchm uy tín và giá rẻ
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_____________________________________

học lái xe ô tô tại tphcm, chi phí học lái xe ô tô là bao nhiêu, học bằng lái xe ô tô bao nhiêu tiền, mức phí
trọn gói từ khi đăng kí học lái xe ô tô tới lúc cầm bằng trọn vẹn trên tay là bao nhiêu là những câu hỏi bất
kì học viên nào cũng đặt ra và không phải ai cũng tìm được một câu trả lời thành thật.
Cấu thành học phí khóa học lái xe ô tô trọn gói bao gồm:
Từ khi ghi danh - Lệ phí hồ sơ ghi danh, đơn đề nghị học lái xe ô tô
Tài liệu sách đĩa học 450 câu hỏi Luật Giao Thông Đường Bộ
Lệ phí khám sức khỏe, lệ phí chụp hình
Học phí đào tạo Lý Thuyết
Học phí về nhiên liệu, thù lao giáo viên khi học thực hành
Lệ phí Thi tốt nghiệp
Lệ phí giờ xe cảm ứng
Lệ phí Thi sát hạch
Lệ phí cấp GPLX chất liệu PET – tới khi ra bằng lái.
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Trong đó chi phí lớn nhất, chiếm 7/10 học phí học lái xe ô tô đó là chi phí đào tạo thực hành, không có
cách nào muốn lái xe tốt mà không thực hành nhiều được, tuy nhiên muốn có một mức học phí thấp, rất
nhiều cơ sở môi giới đã chọn cách cắt xén giờ học thực hành của các bạn và lừa dối học viên bằng cách
không liệt kê các chi phí như giờ xe cảm ứng (400.000 VNĐ/1h) hoặc lệ phí thi để thông báo với học viên
từ đầu.
Nhưng chúng tôi chọn cách khác:
Thực hiện một bộ máy đơn giản, gọn nhẹ linh hoạt nhất. Phát huy tối đa khả năng của cán bộ nhân viên
nhà trường.
Và một điều quan trọng bậc nhất chính là dựa trên nền tảng là một cơ sở đào tạo, có sân tập riêng, hệ
thống xe tập lái, đội ngũ giáo viên trực tiếp của nhà trường. Chúng tôi không làm thất thoát học phí của
học viên khi phải qua nhiều khâu trung gian như các trung tâm môi giới nên có thể khẳng định Trung
tâm dạy nghề lái xe Trường An là một trong số rất ít các cơ sở đào tạo lái xe chất lượng đi kèm với học
phí thấp nhất toàn tphcm.
Nếu có thắc mắc về học phí học bằng lái xe ô tô, học viên vui lòng tham khảo các câu hỏi thường gặp
hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp.
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Trung tâm Trường An, học viên sẽ nhận được những cam kết được công khai và liệt kê rõ ràng trong hợp
đồng đào tạo ký kết giữa học viên và trung tâm, cụ thể như sau:
- Học phí trung tâm thông báo cho học viên học lái xe ô tô ở tphcm bằng b2 là trọn gói. Chúng tôi cam
kết không thu thêm bất kỳ khoản nào khác kể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc khóa học và giao bằng lái
đến tận tay học viên.
- Đầu ra của học viên hoàn toàn được đảm bảo: nếu không đậu trong kỳ thi sát hạch học viên sẽ được
xếp lịch thi lại miễn phí.
- Thời gian từ lúc nộp hồ sơ tới khi thi tốt nghiệp - 3 tháng.
- Thời gian học hoàn toàn do học viên tự chọn, có lớp thứ 7, CN cho học viên bận rộn.
- Học viên được học đầy đủ số giờ lý thuyết và thực hành theo quy định của bộ GTVT, được đổi giáo
viên nếu có lý do chính đáng.
- Loại xe dùng để thực hành là xe Vios, Gentra đời mới, máy lạnh.
- Có xe đưa đón tại địa điểm gần nhà học viên nhất tương ứng khóa học lái xe ô tô b2 tại tphcm.
- Hỗ trợ 24/7 qua email, điện thoại và trực tuyến.
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Trân trọng!
Bạn chưa biết đổi bằng lái xe ôtô ở đâu tphcm? Hãy tới với dịch vụ đổi bằng lái xe ôtô của trung tâm
Trường An chúng tôi:
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng ghi danh: 274B Nguyễn Trọng Tuyển, P.10, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
HOTLINE: 0902.369.171 – Mr Hòa hoặc 0902.406.218 - Thầy Thắng
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