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Auto szkoła Łódź
http://www.autojuszczak.com.pl
Z największą przyjemnością pragnę zaprosić Państwa na kurs nauki jazdy w naszej auto szkole. Od 10 lat
przygotowujemy osoby chcące zdać egzamin na prawo jazdy oraz chcące bezpiecznie prowadzić auto. Nasza
Auto szkoła to nowoczesny sprzęt multimedialny, wygodne i niezawodne samochody. Największym
potencjałem są jednak ludzie, którzy tworzą naszą Auto szkolę. Instruktorzy rozumiejący Państwa potrzeby
oraz stres towarzyszący pierwszym chwilą za kierownicą. Kształcimy tak by Państwa lekcje kojarzyły się z
przyjemnymi chwilami i radością jaką daje prowadzenia auta. Nasze bez stresowe metody nauczania
pozwoliły osiągnąć wysokie miejsca w rankingach zdawalności w Łodzi. Cały czas pracujemy nad
wdrożeniem takich metod nauczania by Państwa pierwszy egzamin na prawo jazdy był zakończony
sukcesem.Zapraszamy wszystkich, którzy chcą zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdem i nauczyć się
jeździć na nasze kursy. Dysponujemy dwoma placówkami - pierwszy na ulicy Rewolucji 1905 r. - auto szkoła
Łódź śródmieście oraz drugim na ulicy Rydzowe - auto szkoła łódź Teofilów. Taka lokalizacja pozwala na
wygodny dojazd na kurs praktycznie wszystkim mieszkańcom łodzi. Zaoszczędzicie Państwo czas oraz środki
finansowe związane z dojazdem.Juszczak Auto szkoła Łódź to dobry wybór dla studentów, nasza placówka w
centrum Łodzi mieści się 50m od Uniwersytetu Łódzkiego. Zaraz po zakończonych wykładach możecie
Państwo szybko znaleźć się na salach wykładowych auto szkoły. To naprawdę wygodny i szubki sposób na
zrobienie prawa jazdy. Zapraszamy serdecznie - Juszczak Auto szkoła Łódź - Śródmieście i Teofilów.
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