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VELKOMMEN TIL OSS! 
 

Dette informasjonsskrivet er ment for å gjøre deg som ny elev kjent med trafikkskolens 

bestillings, avbestillings- og betalingsrutiner.  

 

BESTILLING/AVBESTILLING AV TIMER 
 

Vi kjører i hovedsak timer mandag til fredag kl. 07.30-16.00. Vi kan unntaksvis kjøre timer 

etter kl. 16.00 dersom det vanskelig lar seg gjøre å ta kjøretimer på dagtid, men dette må i så 

fall avtales i hvert enkelt tilfelle.  

  

På ettermiddagene går våre kurs: trafikale grunnkurs, førstehjelpskurs, 

mørkedemonstrasjoner, teorikurs med mer.  

 

Vi prøver så langt det er mulig å sette opp kjøretimer som passer for deg, men enkelte 

kurs/øvelser må gjennomføres på dagtid. Dette gjelder for eksempel sikkerhetskurs på bane, 

forbikjøringsøvelse osv.  

 

Du kan bestille timer via kontoret på: 

*e-post: info@thinktrafikk.no 

*sms : 91101666 

*tlf : 66808484 (kontoret er åpent man – tors kl. 08.30 – 15.30). 

 

Du kan også avtale nye timer direkte med lærer i bilen, men det foretrekkes om du ordner 

med timebestilling gjennom kontoret. Dette for at du skal få brukt hele kjøretimen til nettopp 

kjøring, og ikke andre praktiske ting.  

 

NB! Avbestillingsfrist på avtalte kjøretimer er innen kl. 12 siste virkedag før timen. På 

obligatoriske kurs samt førerprøve er det 3 dagers avbestillingsfrist. Dersom timen avbestilles 

for sent, må den betales for i sin helhet. Unntak for sykdom ved fremvisning av legeattest.  

 

 

BETALING 
 

Vi foretrekker at du betaler for avtalte timer før timen kjøres. Dette kan du gjøre på vårt 

kontor før kjøretimen, eller du kan betale til vår konto via nettbank.  

 

Du kan også opprette en elevkonto hos oss. Du setter da inn et større beløp, betaling for kjørte 

timer og kurs vil da trekkes fra denne kontoen. Ved å opprette en elevkonto oppnår du rabatt, 
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se vedlagt skjema. Du kan når som helst få oversikt over restbeløp på elevkontoen din ved å 

kontakte kontoret, læreren din eller logge inn på TABSelev (se under). Evt. innestående beløp 

når opplæringen avsluttes vil bli tilbakebetalt.  

 

Dersom du ikke betaler for kjøretimer på forhånd, vil du hver mandag motta en saldomelding 

fra kontoret med utestående beløp. Her får du også betalingsinformasjon. Dersom skyldig 

beløp ikke betales innen tre dager, vil det sendes ut faktura med fakturagebyr 50kr.  

 

 

PRISER 

 

Se vår vedlagte prisliste / nettsiden vår for oppdaterte priser. Vi tar forbehold om 

prisendringer.  

 

Obligatoriske timer og kurs skal meldes inn til vegvesenet. Vi melder inn aktuell øvelse når 

den er betalt av elev. Dersom betaling uteblir kan ikke øvelsen meldes inn, og videre 

opplæring kan måtte stoppes.  

 

Vi forutsetter at eventuelt skyldig beløp til trafikkskolen gjøres opp for før førerprøve.  

 

 

TABSelev (tabselev.no) 

 
I TABSelev får du full oversikt over timer du tidligere har kjørt, og timer/kurs du er satt opp 

på frem i tid. Du får også en komplett oversikt over din elevøkonomi, herunder hva som er 

betalt inn, og hva du eventuelt skylder trafikkskolen. Når du starter hos trafikkskolen får du 

automatisk en bruker i TABSelev, mobilnummeret ditt er brukernavn, og du får tilsendt 

passord første gang du logger inn.  

 

 

Vi håper du vil trives hos oss, vi skal gjøre vårt beste for at din tid hos oss 

skal bli god og lærerik, og at du forlater oss med førerkort som en trygg og 

god sjåfør. 

 

 

Lykke til på veien mot førerkortet! 

 
 

 

Hilsen oss på Think Trafikk 
 

Eivind Gullord – Trafikklærer klasse B. 

Svein Grønsleth – Trafikklærer klasse B96 og BE.  

Andreas Johansen – Trafikklærer klasse B, B96, og BE.  

Eli Pettersson – Kundekonsulent, kontoret – bestilling, avbestilling av timer/kurs, betaling, 

organisering etc. 

 


