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ΠΡΟΣ 
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
 
 
     
 
 
 
     ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
 

Η AUTOPASS είναι ένα  Ιδιωτικό ΚΤΕΟ που ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να 
παρέχει υψηλές υπηρεσίες ασφάλειας στο χώρο της αυτοκίνησης. Σε εμάς 
να είστε βέβαιοι ότι ο έλεγχος θα γίνει χωρίς προβλήματα και θα ταξιδέψετε 
με σιγουριά και ασφάλεια! Μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα ΚΤΕΟ, με 
υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, άρτια οργάνωση και κυρίως 
επαγγελματική εξυπηρέτηση που τοποθετεί τον πελάτη πάνω από όλα! 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να στείλουμε την ειδική προσφορά μας για τα 
οχήματα όλων των εργαζομένων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. 
Εγγυόμαστε τον κατά προτεραιότητα έλεγχο των δικών σας οχημάτων, 
καθώς και την ευχάριστη αναμονή σας στον ελάχιστο χρόνο παραμονής. 
  

 
 
Επισυνάπτονται: α. Εταιρικό Φυλλάδιο Παρουσίασης της AUTOPASS 

     β. Έντυπο Ειδικής Οικονομικής Προσφοράς 
         

 
 
Με εκτίμηση, 
 
 

 Εκ μέρους της Διοίκησης 
 Γιώργος Κατσαούνης 
 6944-397834 

 
 





Στην ΚΤΕΟ AutoPass 
έχεις λόγο ...

Προγραμματίστε ένα ραντεβού για 

τον τεχνικό έλεγχο του 

αυτοκινήτου σας και ταυτόχρονα 

εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να 

προσφέρετε στον εαυτό σας ένα

χαλαρό διάλειμμα από την 

πολυάσχολη καθημερινότητά σας. 

Εμείς έχουμε φροντίσει να 

περάσετε άνετα τη λίγη ώρα 

αναμονής σας σε ένα προσεγμένο 

και φιλόξενο περιβάλλον όπου θα 

απολαύσετε αναπαυτικά τον καφέ 

σας.



Εδώ pass...με χίλια!"

"

Η Autopass είναι ένα Ιδιωτικό ΚΤΕΟ που έχει δημιουργηθεί για να αποτελέσει 
το αυτοκινητιστικό σας διαβατήριο! Είτε πρόκειται για την καθημερινή σας 
μετακίνηση, είτε για κάποιο μεγάλο ταξίδι, ή απλά για τους περιοδικούς 
ελέγχους που απαιτεί ο νόμος, στην ΚΤΕΟ Autopass μπορείτε να είστε βέβαιοι 
ότι θα κάνετε το check-in χωρίς προβλήματα και θα ταξιδέψετε με σιγουριά 

και ασφάλεια!



Η ΚΤΕΟ Autopass ιδρύθηκε το 2017 από ανθρώπους με πάθος για την 

αυτοκίνηση και μανία για τελειότητα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. 

Μια πλήρως εξοπλισμένη μονάδα ΚΤΕΟ, με υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, 

άρτια εκπαιδευμένους μηχανολόγους-μηχανικούς, άψογη οργάνωση και 

κυρίως επαγγελματική εξυπηρέτηση που τοποθετεί τον πελάτη πάνω από όλα! 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 



Η φιλοσοφία της ΚΤΕΟ Autopass συνοψίζεται σε μία και μόνο λέξη: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ. Πιστεύουμε πως σε ό,τι αφορά το αυτοκίνητο πρέπει 

να γίνονται όλα τέλεια, επειδή είναι θέμα ασφάλειας και σε ό,τι αφορά τον 

οδηγό πρέπει να του παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης, πολύ

απλά επειδή έτσι ΠΡΕΠΕΙ να είναι. Εκτός όμως από το κορυφαίο επίπεδο 

τεχνογνωσίας και την άψογη εξυπηρέτηση, βασικό κομμάτι της φιλοσοφίας 

μας είναι και πράγματα που ίσως θεωρούνται δεδομένα, αλλά αξίζει να 

αναφέρονται. Όπως η φιλική εξυπηρέτηση και η εμπιστοσύνη. Στην ΚΤΕΟ 

Autopass πιστεύουμε πως ο χρόνος και τα χρήματά σας είναι πολύτιμα και 

κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πιάσουν τόπο. Ο λεπτομερής και 

υπεύθυνος έλεγχος, η τέλεια εξυπηρέτηση, η ταχύτητα και οι προσιτές 

τιμές είναι οι τέσσερεις πυλώνες που στηρίζουν αυτόν τον 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟ που χαρακτηρίζει τη δουλειά μας. Τέλος, στην ΚΤΕΟ 

Autopass θεωρούμε ότι ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σας δεν είναι κάτι 

που γίνεται μόνο επειδή το ορίζει ο νόμος. Είναι κάτι που γίνεται επειδή το 

ορίζει η κοινή λογική που δίνει προτεραιότητα στην ασφάλειά σας. 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ



Εδώ pass...με χίλια!

"
"Στην ΚΤΕΟ Autopass ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σας είναι 

μια θετική εμπειρία από την αρχή μέχρι το τέλος. 
Από το κλείσιμο του ραντεβού, μέχρι την παραλαβή του 

 οχήματός σας και του πιστοποιητικού ελέγχου. 

Εδώ pass...για βόλτα!



Σε εμάς θα βρείτε: 

· Εύκολο κλείσιμο ραντεβού, τηλεφωνικά ή 

online 

· Άρτιες και αισθητικά άψογες εγκαταστάσεις 

· Πολύ ευχάριστο, ειδικά σχεδιασμένο χώρο 

αναμονής 

· Υπερσύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό 

· Μηχανολόγους-μηχανικούς τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, με πολύχρονη  εμπειρία στον χώρο. 

· Υπευθυνότητα σε κάθε μέτρηση, από τις 

μετρήσεις πέδησης, μέχρι τους  αισθητήρες και 

τον αέρα των ελαστικών 

· Πιστοποίηση ISO 17020 από το Εθνικό Σύστημα 

Διαπιστεύσεων 

· Επαγγελματική προσέγγιση μέχρι την τελευταία 

λεπτομέρεια

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 



Ευχαριστούμε

Λεωφόρος Αθηνών 163,   

ΤΚ.: 10 447 - Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο: 210 34 17 777 

Fax: 210 34 77 770 

www.kteoautopass.gr 

info@kteoautopass.gr



 

Η AUTOPASS προσφέρει ειδικές τιμές για τα αυτοκίνητα των εργαζομένων της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ αναφορικά με τον αρχικό /περιοδικό τεχνικό έλεγχο, την κάρτα καυσαερίων και 
τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να επικοινωνεί μαζί μας για να κλείσει ραντεβού την ημέρα και την ώρα 
που τον εξυπηρετεί αναφέροντας αν ο ίδιος ή κάποιος άμεσα συγγενής του εργάζεται στον όμιλο. Όταν 
έρθει στις εγκαταστάσεις μας θα πρέπει να έχει μαζί του την εταιρική του ταυτότητα. 
 
Επειδή γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος, σας ενημερώνουμε ότι η παραμονή των εργαζόμενων 
μέχρι να ολοκληρωθεί ο τεχνικός έλεγχος θα διαρκεί λίγα λεπτά σε ένα ευχάριστα διαμορφωμένο χώρο. 


