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Thuê thầy bổ túc tay lái tại sài gòn

Địa chỉ bổ túc tay lái Trung Tâm Đào Tạo

và Sát Hạch Lái Xe TPHCM — 1. Địa chỉ

bổ túc tay lái Trung Tâm Đào Tạo và Sát

Hạch Lái Xe TPHCM

Hồ CHí MINH, PHú NHUậN, VIệT NAM,

May 10, 2022 /EINPresswire.com/ --

Thực tế hơn thì Bổ túc tay lái giúp bạn

tiết kiệm được rất nhiều tiền vì tránh

được các lỗi bị công an phạt tiền (thậm

chí giam bằng lái, thu giữ xe) khi đi

thực tế trên đường trường – đây là điều

mà các bạn còn non tay lái rất hay gặp

phải.

Chương trình bổ túc tay lái sẽ bao gồm

đầy đủ cả thầy và xe tập lái. 

Hướng dẫn học viên trực tiếp lái xe

ngoài đường phố, cách xử lý tay lái

trong từng trường hợp cụ thể:

+ Khi vượt xe thực tế, trên phố đông

người, nhiều làn xe.

+ Đi xe trong trời mưa, bùn lầy, dốc

cầu, bùng binh.

+ Lái xe ban đêm, ra vào bãi đỗ xe,

quay đầu an toàn.

+ Chuẩn bị cho một chuyến đi xa, trên đường cao tốc.

+ Kinh nghiệm khi lái trên đường rừng núi quanh co, đổ đèo, dốc hẹp, cua quẹo gắt.

+ Kinh nghiệm xử lý & tránh các lỗi phạt vi phạm giao thông.

Hướng dẫn bổ túc lái xe cho học viên tập 11 bài thi sa hình

TRƯỜNG ĐÀO TẠO LÁI XE TP.HCM CÓ NHẬN DẠY KÈM TẬP LÁI XE SỐ SÀN VÀ SỐ TỰ ĐỘNG TẤT CẢ

http://www.einpresswire.com
https://topnlist.com/dich-vu-bo-tuc-tay-lai-o-to-uy-tin/


CÁC NGÀY TRONG TUẦN CHO NHỮNG HỌC VIÊN CHƯA & ĐÃ CÓ BẰNG LÁI NHẰM GIÚP CÁC HỌC

VIÊN

– Có nhu cầu học lái xe để xuất cảnh mà không cần bằng lái.

– Vững tay lái hơn khi đã có Giấy phép lái xe.

– Thực tế giải quyết các tình huống giao thông trên đường.

Giờ học:

8h-10h / 10h-12h / 13h-15h / 15h-17h 

(từ Thứ 2 đến Chủ Nhật)

BỔ TÚC TAY LÁI – CHẠY XE SỐ SÀN:

Loại xe:

+ Xe 4 chỗ Vios 2020 và 2022 XE MỚI 100%.

+ Phí trong tuần: 300.000 đ/1h 

+ Phí cuối tuần (T7&CN): 350.000 đ/1h

BỔ TÚC TAY LÁI – CHẠY XE SỐ TỰ ĐỘNG:

Loại xe:

Xe 4 chỗ Vios 2022 XE MỚI 100%.

+ Phí trong tuần: 350.000 đ/1h

+ Phí trong tuần: 400.000 đ/1h

KIA CERATO 2020 XE MỚI 100%

+ Phí trong tuần: 350.000đ/1h 

+ Phí cuối tuần (T7&CN): 400.000 đ/1h

Toyota Expander 2020 chỗ đời mới 2020: XE MỚI 100%

+ Phí trong tuần: 400.000đ/1h 

+ Phí cuối tuần (T7&CN): 450.000 đ/1h

TẠI SAO HỌC VIÊN NÊN CHỌN TRƯỜNG ĐÀO TẠO LÁI XE TP.HCM ĐỂ BỔ TÚC TAY LÁI?

1/ Trung tâm cam kết HỌC PHÍ RẺ NHẤT TP.HCM so với giá trị mà quý khách hàng nhận được.

2/ Đưa đón học viên tại 30 địa điểm khắp các Quận trên TP.HCM

3/ Giáo viên kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình (1 thầy kèm 1 trò) – được giáo viên chỉ dẫn vừa lái xe

và vừa học luật trên đường đông người.

4/ ĐẢM BẢO DẠY KHÔNG GIẤU BÀI, KHÔNG CÂU GIỜ CỦA HỌC VIÊN – phí của trung tâm ĐỒNG

TÂM có thể cao hơn những trung tâm khác nhưng CHẤT LƯỢNG THẦY VÀ CHẤT LƯỢNG XE HOÀN

TOÀN KHÁC BIỆT

5/ CHỈ CẦN NHẤC ĐIỆN THOẠI là sẽ được Trung Tâm sắp xếp XE + THẦY ngay mà không cần phải

chạy tới trung tâm đăng ký – Không tốn thời gian và công sức của quý khách.



6/ Trung tâm phục vụ quý khách chu đáo từ A đến Z dù quý khách đăng ký chỉ tối thiểu 2 giờ

7/ Chỉ cần bổ túc tay lái từ 10h – 20h Trung tâm đảm bảo các kỹ năng lái xe (lên dốc, xuống dốc,

lùi xe vào gara, ghép ngang, ghép dọc, lái xe trên phố đông người…) của học viên sẽ được THẦY

tập một cách thuần thục và nhuần nhuyễn.

8/ Thường xuyên tổ chức tập lái xe đường trường xa (Vũng Tàu, Tiền Giang, Đà Lạt, Bảo Lộc, Phan

Thiết….) theo yêu cầu của học viên.

Liên Hệ Đăng Ký

Tổng Đài: 1900 633670

+ Ms Kim Vi  – 090 243 0787

+ Địa chỉ Trường Đào Tạo Lái Xe Tp. HCM

23 Cù Lao, Phường 2, Q. Phú Nhuận – Trụ Sở Chính 

30 Đường Số 9, Phường Linh Tây, Q. Thủ Đức

+ truongdaotaolaixehcm.com

*TRƯỜNG CAM KẾT ĐÀO TẠO KHI CHO THUÊ XE TẬP LÁI:

• Giáo viên giàu kinh nghiệm, có nghiệp vụ sư phạm & đạo đức nghề nghiệp, tận tình.

• Luôn lắng nghe ý kiến phản hồi từ học viên nhằm mang lại điều chỉnh phù hợp với học viên ở

từng buổi học

• Đảm bảo giờ giấc đầy đủ cho học viên như đã đăng ký, không cắt xén, không xen lẫn giờ học

bằng việc khác.

• Xe mới, hoạt đông êm ái, máy lạnh đầy đủ.

• Cam kết chất lượng dịch vụ mang lại hiệu quả & sự hài lòng cho Quý học viên

• Không phụ thu ngoài giờ, thứ bảy & CN.

Xem thêm:

+ 10+ Trung tâm thi bằng lái xe máy uy tín tại TPHCM

+ Trường Dạy Nghề Bảo Dưỡng, Sửa Chữa Ô Tô Cơ Bản Tốt TPHCM

Đồng Tâm

Trường Đào Tạo Sát Hạch Lái Xe Đồng Tâm TPHCM

+84 902430787

kimvi.daotaolaixehcm@gmail.com
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