
Billigste priser for et kørekort I Hillerød og omegn pr. 7 marts 2020  
 

Den pris du MINIMUM skal betale for alt det obligatoriske du SKAL igennem for at få dit kørekort (Lovpakke, førstehjælp, prøvegebyr og køreprøve) 

Alle priserne er direkte fra de enkelte køreskolers egne prislister og der er direkte link til disse sider.   

Prisen er mindstepris for kørekort og betyder du skal klare den uden at dumpe og uden at få ekstralektioner. Køretimer ud over lovpakken kommer oveni !!  
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Kilde til alle de viste priser i skemaet så 
du selv kan regne alle tallene efter hvis 

du vil!  

Gaards køreskole 
(Hillerød) 9999,- kr 400,- kr 600,- kr 600,- kr 1000,- kr  12599,- kr Ingen 

anmeldelser 
https://www.gaards.dk/?page_id=777 

Carat køreskole 
(Frederiksværk) 11995,- kr 0,- kr 800,- kr 0,- kr 1000,- kr  13795,- kr 2,6 med 11 

anmeldelser 
http://koereskolencarat.dk/personbil-kat-b 

Hillerød Midt køreskole 
(Hillerød) 11500,- kr 0,- kr 600,- kr 700,- kr 1100,- kr  13900,- kr 4,9 med 500+ 

anmeldelser 
https://hmkoreskole.dk/priser.aspx 

Smiley køreskole 
(Hillerød) 11400,- kr 500,- kr 800,- kr 800,- kr 1000,- kr -500,- kr 14000,- kr 4,8 med 64 

anmeldelser 
https://smiley-koreskole.dk/pakker/ 

Inges køreskole 
(Hillerød) 11895,- kr 400,- kr 600,- kr 750,- kr 880,- kr -350,- kr 14175,- kr 3,9 med 50 

anmeldelser 
http://www.inges.dk/priser/priser-paa-

personbil/  

Hillerød C køreskole 
(Hillerød) 10950,- kr 800,- kr 850,- kr 800,- kr 1200,- kr  14600,- kr 4,8 med 133 

anmeldelser 
https://hillerodckoreskole.dk/pris-

koerekort/  

Route 3400 køreskole 
(Hillerød) 12395,- kr 0,- kr 600,- kr 700,- kr 995,- kr  14690,- kr 4,2 med 1 

anmeldelse 
https://route3400.dk/lovpakken/ 

Dorte Bagges  køreskole 
(Hillerød) 12900,- kr 0,- kr 600,- kr 600,- kr 950,- kr  15050,- kr Ingen 

anmeldelser 
https://www.facebook.com/pg/Dortes-

K%C3%B8reskole-720490231318947/services/ 

Rikke Martens køreskole 
(Hillerød) 12500,- kr 500,- kr 600,- kr 700,- kr 995,- kr  15295,- kr Ingen 

anmeldelser 
https://martenskoreskole.dk/priser-pa-

korekort/ 

Krusborgs køreskole 
(Hillerød) 13000,- kr 500,- kr 850,- kr 800,- kr 1150,- kr  16300,- kr Ingen 

anmeldelser 
https://www.krusborgs.dk/priser%25201%2

520januar%25202020.html 

 


