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Các
hạng
GPLX

Lựa
chọn

Combo1

Combo2

Combo3

Phí đào tạo

6,500,000

9,500,000

11,500,000

Đăng ký
nhóm >3hv

6,200,000

9,200,000

11,200,000

HẠNG
B2

Combo4

Combo5

15,500,000

16,500,000

15,200,000

16,200,000

Quyền lợi

Chân dung khách hàng

Học viên đã biết lái xe và không có
nhu cầu học thực hành trong hình.

Phù hợp với các bạn đã từng học lái
xe tại các cơ sở đào tạo khác, đã
tham gia giao thông tốt cần dự thi
cấp bằng.

Học viên có 10buổi/10h tập trong sa
hình 11 bài thi liên hoàn.

Phù hợp với sinh viên học tập tại các
trường ĐH, CĐ, TCN…muốn thi
cấp GPLX trước, chưa có nhu cầu
tham gia giao thông ngay.

Học viên có 14buổi/14h tập trong sa
hình 11 bài thi liên hoàn và 1 buổi
đường trường 2h. Được học ngoài giờ
hành chính.

Học viên có quyền lợi của gói
Combo3 kèm theo : 3buổi/9h thực
hành lái xe đường trường (Có gvien
bảo hiểm tay lái). 2chuyến nội thành
Hà Nội và 1 chuyến đưỡng hỗn hợp
Nhổn - Sơn Tây.

Học viên có quyền lợi của gói
Combo4 kèm theo được bảo hiểm tay
lái đưa đón lên sân thi học xechip
(Tối đa 2 buổi).

Phù hợp cho các bạn đang đi làm
bận rộn, không có nhiều thời gian và
chủ động lựa chọn thời gian học
theo lịch làm việc của cá nhân mình
để đi thi đạt kết quả tốt nhất.

Phù hợp với các bạn chưa từng tìm
hiểu về oto, có tâm lý sợ xe , tính
cách cẩn thận, suy nghĩ có chiều sâu
về vấn đề lái xe an toàn tham gia
giao thông.

Giải thích

Hạng B2 cấp cho
người hành nghề lái xe
để điều khiển các loại
xe sau đây:
a) Ô tô chuyên dùng có
trọng tải thiết kế dưới
3.500 kg;
b) Các loại xe quy định
cho giấy phép lái xe
hạng B1.

