
 

 

 

                Ημερομηνία 23/12/2019 

Προς: Σύλλογος Εργαζομένων Προσωπικού Π.Γ.Ν.Ι 

Υπόψη: κυρίου Φλούδα Γεώργιου 

Αξιότιμοι κύριοι 

To ΙΚΤΕΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ είναι μέλος του ομίλου των πρατηρίων υγρών 
καυσίμων Παπαδόπουλος και βρίσκεται στην περιφερειακή οδό Ιωαννίνων. Το ΙΚΤΕΟ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, ακολουθεί την φιλοσοφία 
του ομίλου με 30 ετή λειτουργία στο χώρο του αυτοκινήτου, δίνοντας καθημερινά 
έμφαση στην ασφάλεια του οδηγού και των επιβατών σε κάθε όχημα που ελέγχει. 

Στόχος μας είναι ο αξιόπιστος έλεγχος των οχημάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής μετακίνηση, δίνοντας στον οδηγό και τους επιβάτες πραγματική αίσθηση 
σιγουριάς. Η πολύχρονη εμπειρία μας, καθώς και οι άριστα καταρτισμένοι και 
πιστοποιημένοι τεχνικοί μας, σε συνδυασμό με τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που 
δημιουργήσαμε διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών ελέγχου για όλους 
τους τύπους οχημάτων 

Με το να μας επιλέγετε δεν στηρίζετε απλά μια Ελληνική οικογενειακή εταιρία, αλλά 
στηρίζετε τις οικογένειες των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτή, και αυτό για εμάς 
έχει ανεκτίμητη αξία 

Η 5ετή μας λειτουργία και η αυξανόμενη δυναμική με όλο και περισσότερους 
ευχαριστημένους ιδιώτες και επαγγελματίες να μας εμπιστεύονται για τον τεχνικό 
έλεγχο των οχημάτων τους, μας δίνει ώθηση να επενδύουμε να προχωράμε και να 
προοδεύουμε. Προσπαθούμε να προσπερνάμε τις δυσκολίες και να επεκτείνουμε τις 
δραστηριότητες μας. Πάνω απ’ όλα όμως επενδύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα γι’ 
αυτό και όλοι μαζί εργαζόμαστε με τον ίδιο στόχο και για τον ίδιο σκοπό 
”φροντίζοντας για την ασφάλεια και το χαμόγελό σας ’’ 

Γι’ αυτό το ΙΚΤΕΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ με ανταποδοτικές ενέργειες, εκτιμώντας αυτή 
την εμπιστοσύνη, δημιούργησε τις παρακάτω προσφορές: 

Α) Με κάθε έλεγχο Ε.Ι.Χ δωρεάν πλύσιμο μέσα έξω αξίας 12,00 ευρώ    
Β) 50% έκπτωση στις Κ.Ε.Κ (κάρτες ελέγχου καυσαερίων), και δωρεάν Εκούσιο 
τεχνικό έλεγχο σε όλα τα σημεία των οχημάτων σας, ώστε να έχετε την στιγμή που 
θέλετε σαφή εικόνα του οχήματός σας! 
Γ)Έκπτωση -15% στον έλεγχο ΚΤΕΟ στην τιμή των 42,50ευρω με την επίδειξη της 
υπηρεσιακής σας ταυτότητας 
Δ)Δωρεάν παραλαβή οχήματος από τον χώρο σας! 

Σημείωση: Η παρούσα προσφορά ισχύει μέχρι την ανανέωση της από την επόμενη 

        Με εκτίμηση   
                                      Παπαδόπουλος Αθανάσιος  



 

                             

 

 

 


