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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΤΕΟ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ο Συνεταιρισμός μας, διευρύνοντας τον νέο κύκλο των συνεργασιών του, που
ξεκίνησε με το Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, και συνέχισε με το
Νοσοκομειακό πρόγραμμα περίθαλψης που αφορά όλους τους εργαζόμενους αλλά
και τους συνταξιούχους μας, συνεχίζει εξασφαλίζοντας για τα μέλη του
(εργαζόμενους και συνταξιούχους) αλλά και για το υπόλοιπο προσωπικό της ΣΤΑ.ΣΥ
παροχές υπηρεσιών, σε προνομιακή τιμή, σε συνεργασία με την εταιρεία MR ΚΤΕΟ.
Η εταιρεία διαθέτει υπερσύγχρονες και εύκολα προσβάσιμες εγκαταστάσεις σε
πέντε σημεία ελέγχου στην Αθήνα και ένα στην Θεσ/νίκη, με κεντρικό τηλεφωνικό
κέντρο το 10 300 .
Σε αυτά τα πλαίσια η MR KTEO μας προσφέρει:

Υπηρεσίες
MR KTEO

Ισχύων
ΕΙΔΙΚΗ
Τιμοκατάλογος Προσφορά
Αττικής
ΣΤΑΣΥ

45€
KTEO I.X.Ε.
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ Κάρτα
Ελέγχου
Καυσαερίων Ι.Χ.Ε.

55€
10€
10€
50€

ΚΤΕΟ Φορτηγού (έως 3,5τ.)

60€
25€

ΚΤΕΟ ΜΟΤΟ

35€
ΔΩΡΕΑΝ

PICK UP DELIVERY

Προϋποθέσεις:
▪ Ο ιδιοκτήτης του οχήματος ερχόμενος στο MR Κτέο , θα πρέπει να επιδεικνύει την

ταυτότητα μέλους του Συνεταιρισμού μας ή την υπηρεσιακή ταυτότητα της
ΣΤΑΣΥ, και να καταβάλει σε μετρητά το συνολικό αντίτιμο ελέγχου ΚΤΕΟ και
έκδοσης ΚΕΚ, σύμφωνα με τις παραπάνω προσφορές.
▪ Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών συστήνεται η διαδικασία ραντεβού. Τα

ραντεβού εξυπηρετούνται από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας στο τηλέφωνο
10300 ,ενώ για να κλείσετε ηλεκτρονικό ραντεβού ή για δείτε περισσότερες
πληροφορίες η ηλεκτρονική διεύθυνση του κτέο είναι http://www.mrkteo.gr
▪ Οι προσφορές ισχύουν για κάθε όχημα που θα συνοδεύεται από αποδεικτικό
έγγραφο μέλους του Συνεταιρισμού ή εργαζόμενου στη ΣΤΑΣΥ, έτσι ώστε
τα προνόμια να παρέχονται και για άλλα οχήματα των εργαζομένων, π.χ. όπως
της οικογενείας τους ή προσφιλών τους προσώπων.
▪
▪
▪
▪

Η προνομιακή τιμολόγηση ισχύει μέχρι 31.12.2018.
Η παραπάνω προσφορά δεν συνδυάζεται με άλλες προσφορές της εταιρείας.
Οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ και τέλη υπέρ Δημοσίου.
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.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. Κωνσταντόπουλος

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η. Πλώτας

