
REGULAMIN KURSU NA PRAWO JAZDY KATEGORII B
Kurs standardowy

I.  Szkolenie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4. marca 2016 r. w 
sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i 
wykładowców. (Dz. U. 2016 poz. 280 z późn. zm.).
II.  Z oferowanej formy promocji może skorzystać osoba, która:
1.  zawrze pisemną umowę z firmą MOTOREX® przed rozpoczęciem kursu, w terminie od 01. stycznia 
2021r. do 31.grudnia.2021 r. i w ciągu 5. dni od jej podpisania wpłacą kwotę nie mniejszą niż 490 zł.,
Należność za kurs można wpłacić bezpośrednio w kasie firmy MOTOREX®  lub przelać na                           
konto - MOTOREX Eugeniusz Kubiś  58 1020 5402 0000 0102 0024 9615.
2.  uzyska PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ.
III.  Kwota 490 zł. stanowi należność za kurs wstępny, który obejmuje:
1.  pełny kurs teoretyczny,
2.  5 godzin zegarowych jazd.
IV.  Po ukończeniu kursu wstępnego można dokończyć szkolenie, obowiązujące przy ubieganiu się o prawo 
jazdy kat. B, w firmie MOTOREX® lub w dowolnym ośrodku szkolenia kierowców (OSK) w Polsce.
V.  Osoba, która zdecydują się dokończyć szkolenie podstawowe w firmie MOTOREX®, w wymiarze 
minimalnym wymaganym przez prawo (to jest łącznie 30 godzin szkolenia praktycznego + pozytywny 
egzamin wewnętrzny), dopłaci 1511 zł. Dopłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach do 30 godziny 
jazdy. Pierwszą ratę w kwocie 750 zł należy wpłacić przed 6. godziną jazdy, drugą ratę w kwocie 761 zł, do 
30. godziny jazdy.
VI.  Ceny za praktyczne szkolenie uzupełniające w firmie MOTOREX® wynoszą: 
1.  70 zł. / 1 godz.
2.  300 zł./ za 5. godzinny pakiet promocyjny
VII.  PLUSY I BONUSY:
1. uczestnik kursu otrzymuje od firmy MOTOREX® dodatkową godzinę jazdy na placu manewrowym w 
WORD za 1. złotówkę - zyskujesz 120 zł.
2.  kursant otrzymuje 1 godzinę jazdy gratis, jeśli okaże aktualną Kartę Kibica Falubazu wystawioną na 
swoje nazwisko. 
3.  kursant który rozliczy się z całej należności za kurs przed 6-tą godziną jazdy otrzymuje 1. 
godzinę jazdy dodatkowo.
4. Uczestnik kursu otrzymuje bezpłatnie podręcznik i dostęp do aktualnych pytań egzaminacyjnych.
5. Honorujemy Kartę Młodych – rabat od 6 do 9%. ( do negocjacji)
6. Uczestnik kursu otrzymuje od firmy MOTOREX® 50 zł. gotówką, jeśli zda egzaminy 
(teoretyczny i praktyczny) w WORD za pierwszym podejściem i w ciągu 7. dni przedstawi w siedzibie firmy
protokół z egzaminu wydany przez egzaminatora WORD.
7. Firma MOTOREX® opiekuje się swoimi kursantami od podpisania umowy do odbioru prawa jazdy. 
Bezpłatnie załatwiamy formalności związane z egzaminami w WORD.
VIII.  Kursant decyduje o wyborze instruktora, w tym o jego zmianie w trakcie kursu.
IX.  Terminy rozpoczęcia kursów znajdują się na stronie www.motorex.strefa.pl)
X.  Rozwiązanie umowy. Rozliczenie.
1.  Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi na wniosek zamawiającego przed rozpoczęciem kursu, wówczas firma 
MOTOREX® zwróci wpłaconą kwotę, bez naliczania jakichkolwiek kosztów 
manipulacyjnych, w terminie 7. dni od daty złożenia pisemnego wniosku w tej sprawie.
2.  Jeżeli uczestnik kursu przerwie szkolenie w trakcie jego trwania, to rozliczenie wykorzystanych 
elementów kursu nastąpi przy zastosowaniu następujących stawek:
a)  kurs teoretyczny – 270 zł
b)  szkolenie praktyczne – 60 zł/godz., z tym że jeżeli przerwanie kursu nastąpi w trakcie 
kursu wstępnego, to zobowiązanie zamawiającego nie przekroczy kwoty 490 zł.
c) materiały szkoleniowe – 50 zł

Zamawiający:            Wykonawca
z regulaminem promocji                   MOTOREX®
zapoznałem się i akceptuję go,                Eugeniusz Kubiś
otrzymałem jeden egzemplarz w dniu
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