
 

J&P-ΑΒΑΞ  ΙΚΤΕΟ   Μέλος  του  Ομ ίλου   
Έδρα :  Λ .  Αθηνών  107 ,  10447  Αθήνα ,  Τηλ . :  210  3407  700 ,  Fax:  210 3407  999 

ΑΡ .ΜΑΕ :  60066/01/Β/06/85 (07)  ΝΟΜ .  ΑΘΗΝΩΝ  ΑΦΜ :  998940672 ΔΟΥ:  ΦΑΕΕ  ΑΘΗΝΩΝ  
Θεσ/νίκη: Αγ. Αναστασίας 13, Πυλαία, Τ.Θ. 60852 Τ.Κ. 57001 Θέρμη,  Τηλ . :  2310 383444 ,  Fax:  2310 383453 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η auteco προσφέρει: 

Υπηρεσίες  
auteco 

Ισχύων 
Τιμοκατάλογος 

Αττικής  

Προσφορά 
Αττικής   

Ισχύων 
Τιμοκατάλογος 
Θεσσαλονίκης 

Προσφορά 
Θεσσαλονίκης 

KTEO I.X.Ε. (1) 55€ 42€ 
(-23%) 50€ 40€ 

(-20%) 

KTEO Φορτηγού (έως 3,5τ.) (1) 60€ 48€ 
(-20%) 60€ 48€ 

(-20%) 

ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ  25€ 25€  25€ 25€ 

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων 
Ι.Χ.Ε.(2) 10€ 5€ 

(-58%) 10€ 5€ 
(-50%) 

Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων 
Φορτηγού (έως 3,5τ.) 12€ 5€ 

(-58%) 10€ 5€ 
(-50%) 

Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης 
συστημάτων υγραερίου (LPG) 
Ι.Χ.Ε. (3) 

90€ 80€ 
(-11%) 90€ 80€ 

(-11%) 

Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης 
συστημάτων υγραερίου (LPG) 
Φορτηγού (έως 3,5τ.) (3) 

106€ 96€ 
(-10%) 106€ 96€ 

(-10%) 

 
(1) Το δελτίο ΚΤΕΟ από την έκδοση του έχει ισχύ Κάρτας Καυσαερίων για ένα (1) έτος (ν.3897/2010) 
(2)  Η κάρτα καυσαερίων εκδίδεται από το 1ο έτος κυκλοφορίας του οχήματος και ανανεώνεται ετησίως. 
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(3) Σύμφωνα με την νομοθεσία για να πραγματοποιηθεί ο ειδικός τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης υγραεριοκίνησης (LPG) θα πρέπει το 
όχημα να είναι εφοδιασμένο με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου. 

 
 

Προϋποθέσεις: 

 

 Ισχύς ειδικών τιμών σε Αττική και Θεσσαλονίκη έως 30/06/2017. 
 Η παραπάνω προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές της Εταιρίας μας. 

 Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και τέλη υπέρ Δημοσίου.   

 Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ερχόμενος στους σταθμούς auteco, θα πρέπει να επιδεικνύει την 

επαγγελματική κάρτα του, την απόδειξη μισθοδοσίας ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
που να αποδεικνύει την σχέση του με την τράπεζα και να καταβάλει σε μετρητά ή με τη 

χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας στην J&P – ΑΒΑΞ  ΙΚΤΕΟ το αντίτιμο ελέγχου ΚΤΕΟ και 

έκδοσης ΚΕΚ σύμφωνα με τις παραπάνω προφορές.  
 Οι προσφορές ισχύουν για κάθε όχημα που θα συνοδεύεται από τα παραπάνω 

έγγραφα έτσι ώστε τα προνόμια να παρέχονται και για άλλα οχήματα των 

δικαιούχων, όπως π.χ. αυτά της οικογενείας τους. 
 Οι προσφερόμενες τιμές αφορούν εμπρόθεσμους ελέγχους σύμφωνα με την Ελληνική 

νομοθεσία και κατ’ επέκταση δεν συμπεριλαμβάνουν κόστη παραβόλων υπέρ Δημοσίου που 

προβλέπονται για εκπρόθεσμους ελέγχους. 

 Η Εταιρία μας διαθέτει τα παράβολα δημοσίου στους ενδιαφερόμενους πελάτες εντός των 

σταθμών μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού παραβόλου για την καλύτερη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση τους. Το παράβολο εκπρόθεσμου ελέγχου πληρώνεται κατά τη διαδικασία 

ελέγχου στα ΚΤΕΟ, με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του οδηγού του οχήματος, στο όνομα του 
ιδιοκτήτη. 

 Οι σταθμοί λειτουργούν καθημερινές και Σάββατο με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας. 
 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών συστήνεται η διαδικασία ραντεβού. Τα ραντεβού 

εξυπηρετούνται από το τηλεφωνικό μας κέντρο στο τηλ. 10.20.30 24 ώρες καθημερινά 

ή ηλεκτρονικά στο www.auteco.gr  

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Σύμφωνα με την νομοθεσία, οι τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων ΙΧΕ και Φορτηγά έως 3,5τ. προβλέπονται 

έως εξής: 
 

 ΚΤΕΟ Ε.Ι.Χ. & Φ.Ι.Χ.: Αρχικός έλεγχος στα 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης 

άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, και έπειτα κάθε 2 έτη. 
 ΚΕΚ: Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων, εκδίδεται με τη συμπλήρωση ενός έτους κυκλοφορίας και 

μετέπειτα ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με βάση τον ν.3897/2010 το δελτίο ΚΤΕΟ (από το 4ο έτος 

κυκλοφορίας) θα επέχει θέση ΚΕΚ για 1 έτος από την έκδοση του. 

 ΚΤΕΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, κάθε ιδιοκτήτης οχήματος 

προκειμένου να ασφαλίσει το όχημα του, θα πρέπει πρωτίστως να το ελέγξει σε ΚΤΕΟ. Το 
δελτίο ΚΤΕΟ αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση ασφάλισης. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλα τα κυκλοφορούντα οχήματα δύναται να ελέγχονται και 

πιστοποιούνται από τα ΚΤΕΟ ανά έτος μεταξύ προβλεπόμενων ελέγχων ΚΤΕΟ και ΚΕΚ. 
 Ποινές Κ.Ο.Κ. – ΚΤΕΟ: Προβλέπεται πρόστιμο Τροχαίας 400€ με δυνατότητα καταβολής του 

1/8 από τον παραβάτη, αν εντός 10 ημερών ελέγξει το όχημα του και προσκομίσει ισχύον 

δελτίο. Στα εκπρόθεσμα οχήματα προβλέπονται παράλληλα και χρηματικές ποινές υπό μορφή 
παραβόλου υπέρ δημοσίου οι οποίες σήμερα κυμαίνονται από 17€ έως 55€ ανάλογα με το 

χρόνο λήξης προθεσμίας και την κατηγορία οχήματος. Τα ΚΤΕΟ υποχρεούνται για την 

είσπραξη των παραπάνω τελών και της απόδοσης τους στο Δημόσιο. 
 Αύξηση κόστους παραβόλων εκπροθέσμων από 01/06/2011: Τα παραπάνω παράβολα 

εκπροθέσμων υπολογίζονται πλέον σε νέα κλίμακα κόστους με βάση την περίοδο 

καθυστέρησης. Όσο πιο πολύ αργεί ο οδηγός να ελέγξει το όχημα, τόσο περισσότερο θα 
επιβαρύνεται με χρηματικές ποινές. Τα παράβολα εκπροθέσμων θα κυμαίνονται από 20€ - 

110€ επιπλέον του κόστους ΚΤΕΟ.  

http://www.auteco.gr/
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� Ποινές Κ.Ο.Κ. – ΚΕΚ: Πρόστιμο Τροχαίας από 35€ έως και 200€ ανάλογα με το αποτέλεσμα 
εκπομπής ρύπων του οχήματος. Ακύρωση ισχύουσας ΚΕΚ σε περίπτωση που δεν 
επαληθεύονται τα αναγραφόμενα αποτελέσματα. 

 
 

Το δίκτυο KTEO της auteco αποτελείται από υπερσύγχρονα κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων τα 
οποία θεωρούνται από τα καλύτερα της Ευρώπης. Η δυνατότητα εύρους παραγωγής με 5 γραμμές 
ελέγχου ανά σταθμό μας καθιστούν μοναδικούς στην χώρα μας στην εξυπηρέτηση μεγάλων στόλων 
οχημάτων άμεσα, οικονομικά και αποτελεσματικά.  
 
Η Διοίκηση και το προσωπικό της auteco δεσμευόμαστε ότι θα υποστηρίξουμε τις ανάγκες 
των συνεργατών της εταιρίας σας με τον καλύτερο τρόπο για την πλήρη ικανοποίηση τους. 

 
Σας περιμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε στα καλύτερα ΚΤΕΟ της Ευρώπης. 

 
 
    


