
Think Trafikk – Praktisk info. 
 

Tlf kontor:     66 80 84 84 (Man-tors, 08.00-15.30)SMS:911 01 666 

E-post:     info@thinktrafikk.no 

Nettside:     thinktrafikk.no 

 

Priser timer/kurs: 

Se våre nettsider for priser. Vi tar forbehold om prisendringer i løpet av opplæringsperioden. 

 

Bestilling av timer: 

Våre lærere kjører i utgangspunktet timer mandag til fredag kl. 07.30-16.00. (noen unntak utover 

dette) Bestill timer på tabs.no (du må være registrert som elev for å bestille). 

Du kan også bestille timer ved å kontakte kontoret, evt. sette opp timer direkte med lærer i bil. 

Oppmøte til timer og kurs er ved trafikkskolen i Kolbotnvn. 5. Hvis du ønsker å bli hentet et annet 

sted, så går dette av din kjøretime – avtal i så fall med lærer eller kontoret.  

 

Avbestillingsfrister: 

Innen kl. 12.00 virkedagen før timen. For obligatoriske kurs og førerprøve gjelder 3 virkedagers 

avbestillingsfrist. Dersom du ikke møter til avtalt time eller den er avbestilt for sent, må den betales i 

sin helhet. Er du syk til en time? Ved fremvisning av legeattest fra din fastlege belastes du 50% av 

opprinnelig kjøretimepris. 

Betaling: 

Du kan betale med kort på vårt kontor, via nettbank, vipps eller elevkonto. For info om elevkonto – 

se våre nettsider/priser. Betaler du ikke timen på forhånd, vil du motta en saldomelding på SMS med 

betalingsinfo. Du kan betale via denne meldingen. Etter dette vil det bli sendt ut faktura med 

fakturagebyr. Husk at saldo på din elevkonto skal være i 0,- før oppkjøring. 

 

Søknad om førerkort/vandelsattest/optikerattest/legeattest: 

Du må søke om førerkort – gjør dette på vegvesen.no. Ditt navn og personnummer blir da automatisk 

sendt til politiet for vandelsjekk. Vandelsattesten er gyldig i 6 mnd.  Politiet kan bruke 1-4 uker på en 

vandelssjekk. Når vandelen er på vei ut sendes du på ny vandelssjekk. Du trenger ikke å foreta deg 

noe, men det kan forekomme ventetid før du får utført diverse ting – som f.eks bestilling av 

førerprøve- mens din vandelssjekk er under behandling. Dersom du bruker briller eller linser eller 

spesielle medisiner må du levere optikerattest/ legeattest til vegvesenet. Dette må være klart før 

bestilling av førerprøve.  

 

Teoriprøve/førerprøve: 

Du kan ta teoriprøven fra fylte 17.5 år. Du må bestille time til teoriprøve på vegvesen.no – din side. 

Les teoriboka (Veien til førerkortet – kan kjøpes hos oss) og ta teoritester og/ eller digitalt teorikurs 

på teoritentamen.no. Teoriprøven må bestås før man bestiller praktisk prøve/førerprøve/oppkjøring.  

(pr februar 2022, ca 4-5 mnd ventetid hos Vegvesenet) Etter bestått teori- legg inn fullmakt til Think 

Trafikk, så bestiller vi førerprøve til deg. Fullmakten legges inn på vegvesen.no – din side – førerkort  

- gi fullmakt til trafikkskole. 

Husk pass som legitimasjon på teoriprøve og førerprøve. Bankkort godtas ikke som ID. 

 

 

 

 

mailto:info@thinktrafikk.no
http://www.thinktrafikk.no/


Offentlige gebyrer: 

NAF øvingsbane,    kr. 1300,-  

Statens vegvesen, teoriprøven  kr.   640,-  

Statens vegvesen, førerprøven  kr. 1140,- (1100,- ved forskuddsbetaling på nett). 

Statens vegvesen, førerkort   kr.   310,- 

  

 

Kontoret på Think Trafikk er betjent mandag – torsdag, kl. 08.00– 15.30. 

 

 

 

Personvernerklæring (GDPR): 
Think Trafikk AS lagrer følgende brukerdata om deg når du er kunde hos oss: 

Personalia, inkl. personnummer. For oppfølging og innmelding av gjennomført obligatorisk 

opplæring til Statens Vegvesen. 

Opplæringskort med kommentarer. For oppfølging og timeplanlegging.  

 

Brukerdataen er kun tilgjengelig for trafikkskolens lærere og kontoransatte. Med unntak av 

gjennomført obligatorisk opplæring, dette meldes inn til Statens Vegvesen.  

 

Du kan når som helst be om innsyn i hvilke data som er lagret om deg, og evt. be om sletting av 

disse. Trafikkopplæringsforskriften §5-6 pålegger trafikkskolen å lagre opplæringskortene i 5 år.  

 

 

 

Har du spørsmål, bara ta kontakt med oss! 
 

Hilsen oss på  

Think Trafikk. 

Kolbotnvn 5, 2.etg. 

1410 Kolbotn 


