startup®-fahrschule schönbrunn
Biz kimiz?
startup-fahrschule schönbrunn Viyana’nın en kapsamlı Sürücü Kursu ve Ehliyet Bilgi Bankasıdır.
Aradığınız her türlü bilgilerle ve en özel kampanyalarımızla hizmetinizdeyiz.

Önceliği Eğitim olan, bilginin gücüne inanan, Profesyonel düşünen, ciddiyete ve dürüstlüğe özen
gösteren Eğitim kurumumuzun hedefi, sizlerinde desteği ile başarıdan başarıya koşmaktır.

Referanslarımız Mezun ettiğimiz 20.000’in üzerinde sayıdaki Kursiyerlermizdir. Modern Ders
Salonlarımızda Siz Öğrencilerimize güler yüzlü Sıcak bir Eğitim ortamı sunmaya özen göstermekteyiz.

Siz yeterki isteyin, biz Eğitim gönüllüsüyüz!

Alanında en iyi hizmeti veren bir Eğitim Kurumuyuz. Kuruluşundan bu güne kadar kaliteli Hizmet ve
Eğitim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Kurumumuz, bütün Ehliyet sınıflarında Ehliyet ve güvenli Sürüş
eğitimi veren Özel bir Okuldur.

Önce Güvenlik!
Ehliyet sahibi olmak aynı zamanda güvenli bir Sürüş Tekniğine sahip olmak demek değildir. Trafikte
olduğunuz süre ne kadar kısa olursa olsun, her an bir kaza riski bulunmaktadır. Araç kullanmak aynı
zamanda büyük bir sorumluluk yüklenmek demektir.
Deneyimli bir Sürücü, Sürüş sırasında Trafik içerisinde her türlü riski göz önünde bulundurarak en
olumsuz koşullarda bile, en çabuk ve en doğru kararı verip, hem kendisinin hemde çevresindeki
insanların zarar görme olasılığını en az’a indirebilen kişidir. Bizim amacımız, Size en doğru bilgileri
sunup, bu yolda ilerlemenizde yardımcı olmaktır.

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?
Okulumuz 16.Viyana Lerchenfeldergürtel 39 numara üzerindedir. U6 Thaliastraße Metro Durağının
hemen karşısında bulunan Okulumuza Viyananın her yerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

B-Sınıfı Ehliyet Kursu
Otomobil ve Moped gibi araçlar için geçerli olan Ehliyet Sınıfıdır. 17,5 yaşını bitirmiş olan öğrencilerimiz
B Sınıfı Ehliyeti için bize başvuruda bulunabilirler.

Pratikte uygulamalı Direksiyon Dersleri Şehiriçi Trafiğinde verilmektedir. Yasalara göre toplam 18
Direksiyon Dersi almanız gerekmektedir. Bu Derslerin 1 Saati gece ve
1 Saati Otobanda kullanılır. Her ne kadar 18 Direksiyon Saati mecburiyeti olsada, Adayların
öğretmenlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda ek Direksiyon Dersleri almaları kendi başarıları için
gerekebilir.

Deneyimli Direksiyon öğretmenlerimiz sizi Direksiyon Sınavına hazırlarken, aynı zamanda Şehiriçi ve
Şehirlerarası Yollarda Araç kullanmanın Kültürünü, Trafikte ileri ve güvenli Sürüş Teknik Temellerini
öğretmek için çalışmaktadırlar.

B-L17 Sınıfı Ehliyet Kursu
19 Ocak 2013 Yılında yürürlüğe giren Kanuna göre 15,5 yaşını dolduran Öğrencilerimiz bu Ehliyet Sınıfı
için kaydını yaptirabilirler. Teorik Derslerinde bir değişiklik yoktur. 20 mecburi Direksiyon Dersi yani sıra,
birinci derece bir yakını ile (Anne, Baba) 3000km ilave Araç kullanılması gerekmektedir. Teorik sınavını
geçtikten sonra, 17. Doğum gününden hemen sonra Direksiyon imtihanına girip, ehliyetini alabilirler.

L - Refakatçılı alıştırma Sürüşleri
Refakatçılı Sürüş adayları, Okul dışında en az 7 Sene Ehliyeti bulunan bir yakını ile trafikte alıştırma
yapabilmektedirler. Bunun dışında en az 12 Direksiyon dersi kullanma mecburiyeti ve 1000km ilave
trafikte Araç kullanılması bu Ehliyet sınıfı içinde geçerlidir. Okuldan alınan Belge ile Trafik Dairesinden
bu izni rahatlıkla almak mümkün.

Hizmetlerimiz

o

Bütün Ehliyet Sınıflarının Kursları

o

Türkiyeden alınan Ehliyetleri, Avusturya (EU) Ehliyetine çevrimi

o

Üniversite Öğrencileri için özel fiyatlar

o

Ehliyet alındıktan sonra Yasalar gereği ön görülen Sürüş Güvenlik Kursları

o

Kayıt olmadan 2 Saat ücretsiz Teorik Dersi

Kayıt için gerekli Belgeler
o

Pasaport

o

ikametgah Belgesi (Meldezettel)

o

1 Vesikalık Fotoğraf (EU-Passbild)

o

Doktor Raporu

o

ilk Yardım Kurs Belgesi
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