
Uzgodni swój termin na bezpłatną  porade:

Cieszymy się na Państwa telefon i wi-
zytę u nas ! 

44795 Bochum Wasserstraße 496

Tel.:  0234 - 357 85 039
Düsseldorf   Tel.:  0211 - 959 59 701

Dortmund   Tel.:  0176 - 997 88 497

Köln   Tel.:  0176 - 654 22 024

Frankfurt/M   Tel.:  069   - 577 04 671

E-Mail:  mpu-pl@email.de    

Nasze centrum doradczo-szkoleniowe znajdą Państwo pod ad-
resem: 44795 Bochum, Wasserstraße 496, i 60329 Frankfurt am 
Main, Am Hauptbahnhof 10 naprzeciwko dworca - około 50 m 
od wejścia głównego. Jest to pierwszy narożny budynek po  
lewej stronie, gdy opuszczą Państwo dworzec w stronę  
centrum miasta.

Z doświadczonymi psychologami
z pewnością przejdziesz przez MPU

i odzyskasz swoje prawo jazdy!

Tylko 4 kroki do ponownego otrzymania prawa jazdy:

4. etap: zdane MPU = znowu jeżdżę

3. etap: przygotowanie do MPU

2. etap: bezpłatne próbne zajęcia

1. etap: bezpłatna porada

Köln-Bochum-Frankfurt/M.-Düsseldorf-Dortmund-Münster
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Nasze przygotowawcze kursy zapewniają:

  skuteczne psychologiczne programy dla kierowców,  
którzy stracili prawo jazdy z powodu alkoholu, narkoty-
ków, czy zbyt dużej ilości punktów

  indywidualne analizy stresu, włączając w to diagnostykę  
własnego nastawienia psychicznego wywołanego stresem

  prowadzenie kursów przez doświadczonych psychologów 
- po studiach wyższych i z akademickim tytułem (Dypl.- 
Psych., Dr, etc.)

  możliwość szybkiego wejścia w program grupowy lub  
indywidualny w dowolnym momencie

  terminy pojedyncze, intensywne kursy weekendowe  
(od piątku do niedzieli) i test -MPU mogą być 

  uzgadniane indywidualnie

  kursy po niemiecku, polsku, angielsku, rosyjsku,  
turecku, hiszpańsku, ... 

Pomieszczenia seminaryjne we Bochum, Köln, Dortmund,  
Düsseldorf, Münster ... , oraz we Frankfurcie nad Menem be-
zpośrednio przy Hauptbahnhof /Dworcu Głównym.

Otrzymują Państwo u nas bezpłatnie:

  fachowe informacje dotyczące przebiegu i  
zawartości egzaminu MPU 
co mnie czeka, na co muszę się nastawić i co muszę 
wiedzieć

  istotne wskazówki jak skrócić okres oczekiwania 
na egzamin MPU 
w urzędowym języku niemieckim: 
 „Sperrfrist-Verkürzung”

  ocenę indywidualnych szans na sukces przy  
egzaminie MPU 
badamy Państwa pod kątem warunków medycznych i  
psychologicznych,  jakie muszą być spełnione, aby zdać 
MPU

  w razie potrzeby zalecenia jak usunąć braki 
przy zastosowaniu środków medycznych i psychologicznych

Nasi klienci uczą się nie tylko jak zwalczać  stres w ruchu ulicznym, 
lecz także w życiu zawodowym i prywatnym, dzięki zastosowaniu 
kombinacji sprawdzonych  programów: psychologii ruchu drogowe-
go oraz zwalczania stresu (zatwierdzonego przez Krankenkasse 
zgodnie z §§ 20 i 20a SGB V).

W trosce o maksymalną przejrzystość i uczci-
wość, poza bezpłatnym pierwszym spotka-
niem, oferujemy również wszystkim zainte-

resowanym całkowicie niezobowiązujące bezpłatne 
uczestnictwo w próbnych zajęciach grupowych.  
Każdy uczestnik będzie mógł dzięki temu, wyrobić  
sobie własny pogląd na temat jakości naszego  
przygotowawczego kursu i kompetencji naszych  
fachowców prowadzących zajęcia.


