
FDM TJEKLISTE 
TIL KØREKORT
I dag tilbydes ofte en såkaldt lovpakke, når der skal bookes undervisning til det første kørekort. 
Lovpakken indeholder sjældent alle udgifter til det kommende kørekort. 

Brug denne tjekliste til at kontrollere om alle udgifter er med, og beregn den samlede pris for dit kommende kørekort.

Hvad kommer dit kørekort til at koste:

FDMs gode råd:

■  Når du sammenligner priser, så husk at få alle udgifter med
■   Pas på med forudbetaling for kørekortet. Går kørelæreren konkurs, kan dine penge være spildt
■  Undersøg om du kan skifte køreskole undervejs, og hvad der sker med eventuelt indbetalte penge 
■  Undersøg køreskolen på Ankenævn for Køreundervisning: ankesag.dk
■  Tjek andres erfaringer med køreskolen
■  Der kan være ventetid hos borgerservice, politi eller embedslæge, hvis du skal have en særlig 
 godkendelse i forbindelse med lægeerklæringen grundet fx sygdom eller handicap. 
 Vær derfor opmærksom på tidsfrister for undervisning og prøver 
■  Hold styr på din lektionsplan. En mangelfuld lektionsplan kan både betyde bøde, og at du ikke kan komme til køreprøve

Brug FDMs hjemmeside og hold styr på om du får rette undervisning: fdm.dk/koerekort

Udgifter til kørekort  Omfattet af lovpakke?  Hvis ikke omfattet af pakkepris

Minimum 29 teorilektioner   ■ Pris: 

4 intro-lektioner på lukket bane   ■ Pris:

Minimum 16 kørelektioner på vej   ■ Pris:

4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane)   ■ Pris:

Obligatorisk førstehjælpskursus   ■ Pris:

Lægeattest   ■ Pris:

Teoriprøve   ■ Pris:

Evt. berammelsesgebyr (bestilling af køreprøve)   ■ Pris:

Køreprøve   ■ Pris:

Kørelektioner i forbindelse med selve køreprøven   ■ Pris: 

Udgift til kørekort i alt:   Pris:

Ekstra udgifter:   

Ekstra teoritimer   Pris:

Ekstra teoriprøve   Pris:

Ekstra køretimer   Pris:

Ekstra køreprøve   Pris:

Ekstra udgifter til berammelse   Pris:  

Foto til kørekort   Pris:

Udgifter i alt:   Pris:
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