SIA „AUTOSKOLA CREDO
AUTOPRIEKS”
Reģ.nr.40103803892
Adrese: Raiņa bulvāris 25, Rīga, LV-1050
tel.67220800, mob. 26678578,
info@credoautoprieks.lv (Aleksandrai)
A/S SWEDBANK, HABALV22
Konts LV14HABA0551038525158

Autoskolu alianse “Credo Autoprieks” tika izveidota, apvienojoties divām autoskolām –
“Credo” un “Autoprieks” ar mērķi izveidot Latvijā pirmo Autovadītāju Universitāti. Uzņēmumam
ir vairāk nekā 15 gadus ilga pieredze nozarē. “Credo Autoprieks” vadītāja apliecību var iegūt 10
dažādās kategorijās (A, B, BE, C, CE, D, DE, 95, ADR un Traktortehnika)
Autoskola “Credo Autoprieks” jau vairākus gadus veiksmīgi sadarbojas ar Valsts
Nodarbinātības Aģentūru, apmācot bezdarbniekus, kā arī sadarbojas ar Nacionālajiem Bruņotiem
Spēkiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts polīcijas koledžu utml..
Apmācību autoskolā apguva arī SIA „Jūrmalas autobusu parks” un “Rīgas Mikroautobusu
satiksme” autobusu vadītāji un citu uzņēmumu autovadītāji, kas nodarbojas ar
komercpārvadājumiem.
Ir vērtības, kas ir un paliks mūžīgas – veselība, ģimene, draugi un nenoliedzami – arī
autovadīšanas prasmes. Tā Tavu ikdienu atvieglos tik daudzās situācijās visas dzīves garumā!
Cenas:
•
•
•
•
•
•

95. kods (periodiskā apmācība) – 50 EUR / kurss (standartā cena 69,99 EUR)
ADR (bīstamu kravu pārvadāšana) – 135 EUR / pamatkurss; 199 EUR / pamatkurss +
cisternas (standārtas cenas 160 EUR / pamatkurss; 235 EUR / pamatkurss + cisternas)
Traktortehnika – 15% atlaide
C, CE, D, DE kategorijas – apmācība 40 EUR
B kategorija – 2 ak. Stundas DĀVANĀ vai 50% atlaide teoriskai daļai
A, BE kategorijas – 30 EUR (standartā cena 45 EUR)

Apmācības ir iespējams apgūt:
✓ Rīga
▪
▪
▪
▪

Raiņa bulvāris 25, 4.stāvs, 419.kabinets (ieeja no Kr.Barona ielas),
Vircavas ielā 7 (Dzirciema 43a - 7, 68.vidusskola),
Ilūkstes iela 10-121 (86.vidusskola),
Purvciema 38-204 (Rīgas Klasiskā ģimnāzija),

▪
▪
▪
▪
▪

Induļa iela 4-102, Hipokrāta iela 27-144,
Ozolciema iela 26-211 (94. vidusskola),
Kleistu iela 14-148 (Anniņmuižas vidusskola),
Kandavas iela 4-113 (34. vidusskola),
Sarkandaugavas iela 22-13 (Puškina licejs).

✓ Jūrmala
▪ Rīgas iela 3-134
✓ Rēzekne
▪ Kosmonautu 6-7
✓ Ventspils
▪

Kuldīgas iela 22 (Ieeja no Lielās ielas)

✓ Liepājā
▪

Zivju iela 14 (Ofiss 2)

✓ Daugavpilī
▪ Saules 36-22
✓ Jelgava
▪ Pasta iela 47
✓ Bauska
▪ Uzvaras iela 10-15 kab.

Vairāk informācijas: www.credoautoprieks.lv
Kontaktpersona: Aleksandra Puhlova
+371 266 785 78
aleksandra@credoautoprieks.lv

