Romerike Buss og Trailerskole AS
Dyrskueveien 18, 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 35 80
Mail: post@rbt.as
Web: www.rbt.as
Foretaksregisteret: 989 004 115

Etterutdanning Yrkessjåfør
- godstransport, persontransport og kombinert
Vi har gleden av å invitere deg på kurs:
Mandag 20. mai 2019 kl. 08:00
Kurset vil bli gjennomført på dagtid og vil gå følgende dager:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

20.05.19
21.05.19
22.05.19
23.05.19
24.05.19

kl. 08:00 – 16:00
kl. 08:00 – 16:15
kl. 08:00 – 16:00
kl. 08:00 – 16:00
kl. 08:00 – 16:00

Veiledende kurspris: 10.600,- inkl. læremateriell og lunsj.
Dersom det inngås avtale mellom firma og RBT A/S vil prisen bli noe redusert.
Ta kontakt med vårt kontor dersom deres firma ønsker å inngå en avtale.
Kursprisen forutsetter bruk av egne kjøretøy.
Dersom man ikke har mulighet til å ta med bil selv, har RBT noen biler til utleie.
Pris: kr. 1.600,-. For firmaer med avtale kr. 1.200,-.
Den obligatoriske delen er på 35 timer fordelt på fem dager og seks moduler.
Modulene inneholder følgende:
Modul 1:

Vegtransporten og samfunnet

Modul 2:

Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Modul 3:

Kjøretøyteknikk og optimal bruk av tunge kjøretøy

Modul G4/P4:

Gods- og persontransportens vilkår

Modul G5/P5:

Gods- og persontransport i praksis

Modul 6:

Sikker adferd på vegen

Det finnes tre ulike basiskurs:
▪ Et kurs for godstransport
▪ Et kurs for persontransport
▪ Et kurs hvor både gods– og persontransport er kombinert
Det er viktig at du selv vet hvilket kurs du skal ha.
NB! Velger man et kombinert kurs for fornyelse av retten til å kjøre
yrkestransport for både gods- og persontransport, dvs. klasse C/C1 og D/D1 må
man inneha gyldig førerkort både for gods- og persontransport.
Forskriften sier at egenkjøringen modul 6 skal skje med ditt hovedkjøretøy, og
du må derfor avgjøre selv om det er buss eller lastebil.
Kjøretøy som skal brukes i denne modulen, må ha kjørecomputer som minst
måler drivstofforbruket.
Modul 6 foregår torsdag i kursuken, hvis ikke annet er oppgitt.
Det er mulig kurset blir delt på sikring av last-dagen, slik at noen begynner
kl.12:00. Dette vil bli tatt opp første kursdag!
Utetøy må medbringes hver dag pga. noe praktisk opplæring!
Det er viktig at man møter opp alle dager. Dersom en av modulene ikke er
fullført, må tilsvarende modul tas på nytt innen 6 mnd. fra du begynte på kurset.
Se kap. 2, §14. Det er ingen teoretisk eller praktisk prøve tilknyttet dette kurset.
Hvis førerkortet ditt kl. C, D, C1 eller D1 er utgått, husk å fornye det før
kursstart!
Betalingsbetingelser:
- faktura sendes ut ved påmelding
- påmelding er bindene og ved avbestilling en uke eller mindre før
kursstart belastes hele beløpet.
Dersom ditt/deres firma har mange sjåfører og biler, anbefales at det gjøres
avtale direkte med oss. Vi har mulighet til å tilrettelegge for den enkelte
bedrift.
Se www.vegvesen.no , klikk deg inn på Førerkort, klikk videre inn på
Yrkessjåfør og Yrkessjåførkompetanse.
Der står alt om etterutdanningen og forskriften.
Med hilsen
Marit Grønvold
Romerike Buss og Trailerskole A/S
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Romerike Buss og Trailerskole AS
Dyrskueveien 18, 2040 Kløfta
Telefon: 63 94 35 80
Mail: post@rbt.as
Web: www.rbt.as
Foretaksregisteret: 989 004 115

Påmelding:
Etterutdanning yrkessjåfør 35 timer den 20.05.19
Navn:

_______________________________________

Adr.:

_______________________________________

Postnr./Sted :

_______________________________________

Mob.nr:

_______________________________________

Fødselsdato (dd/mm/åå):
Mailadresse:

_____________________________

_______________________________________

Innehar følgende førerkortklasser:
MEF nr:
NLF nr:

________________________

_____________________
_____________________

Kryss av:
❑ Persontransport

❑ Godstransport

❑ Egen bil
❑ Leie kjøretøy av RBT

Kr. 9.200,Kr. 9.200,-

❑ Kombinert

❑ Buss
(ditt hovedkjøretøy)
❑ Lastebil (ditt hovedkjøretøy)

❑ 2.gangs kurs (tatt etterutdanning tidligere hos oss)
Betaling:
❑ Jeg betaler kursavgiften selv.
❑ Jeg får dekket kurset av min arbeidsgiver/NAV kontor, og
vedlegger herved en bekreftelse på dette. (Fyll også ut nedenfor).
Firma:
Fakt.adr:
Postnr/sted:
Tlf:
Mailadr.for faktura:
Org. nr:
Kont. Person:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Innkjøpers forpliktende underskrift:___________________________
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