
Οδική βοήθεια / Νομική προστασία: Πέρα από τις κύριες ασφαλιστικές 
καλύψεις στο πρόγραμμα ασφάλισης του οχήματός μας, καλό είναι να 
έχουμε συμπεριλάβει και τις πρόσθετες παροχές της οδικής βοήθειας 
και της νομικής προστασίας. Για να διασφαλίσουμε ότι από ένα 
σκασμένο λάστιχο μέχρι μια σοβαρή μηχανική βλάβη ένας 
εξειδικευμένος συνεργάτης θα έρθει – επί τόπου – να μας 
εξυπηρετήσει, αλλά και για να προστατευτούμε νομικά σε περίπτωση 
που εμπλακούμε σε τροχαίο ατύχημα.   

Χαλάζι:  Με δεδομένο ότι η συχνότητα φυσικών φαινομένων στην 
Ελλάδα, όπως το χαλάζι, έχει αυξηθεί και η ζημιά που ενδέχεται να 
προκαλέσει στο όχημα μπορεί να είναι μεγάλη, εναι σημαντικό να 
γνωρίζουμε από πριν  αν το ασφαλιστήριό μας περιλαμβάνει τη 
σχετική κάλυψη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις είναι προαιρετική.

Tip: Με το application ERGO Drive&Win μπορούμε να παρακολουθούμε 
και να βελτιώνουμε την οδηγική μας συμπεριφορά σε καθημερινή βάση.

Μπαταρία αυτοκινήτου: Οι περισσότερες συμβατικές μπαταρίες 
αυτοκινήτων έχουν μέση διάρκεια ζωής 3 με 4 χρόνια. Πριν από ένα 
μεγάλο ταξίδι καλό είναι να ελέγχουμε την ημερομηνία παραγωγής 
της μπαταρίας για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεως. Θεωρούμε “κακή 
ένδειξη”  την αργή έναρξη του κινητήρα, όταν γυρνάμε το κλειδί στη μίζα.

Service: Ένα τυπικό service στο όχημά μας πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 
μια φορά το χρόνο και περιλαμβάνει την αλλαγή λαδιών, την αλλαγή 
φίλτρων λαδιού, αέρα και καμπίνας και τον έλεγχο και αλλαγή, εφόσον 
χρειάζεται, στα τακάκια, τους δίσκους και το υγρό φρένων. Καλό είναι 
επίσης να ζητάμε να ελεγχθεί και το σύστημα του air condition., καθώς 
σε χαμηλές θερμοκρασίες βοηθάει και στο να ξεθολώνουν τα τζάμια.  

Ηλεκτρικά συστήματα: Πέρα από το τυπικό “service” καλό είναι να 
ελέγχουμε και τα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματός μας. Ειδικά αν 
το όχημά μας είναι καινούριο, θα πρέπει να είμαστε πιο υποψιασμένοι 
καθώς, πλέον, τα νέα οχήματα έχουν ενσωματωμένες πολλές ηλεκτρικές 
λειτουργίες, με την πιθανότητα βραχυκυκλώματός τους να είναι πιο πιθανή.

Αντιψυκτικό στο ψυγείο: Πριν φύγουμε για μια χειμερινή απόδραση, 
είναι σημαντικό να συμπληρώσουμε αντιψυκτικό υγρό σε περίπτωση 
που δεν βρίσκεται στο σωστό επίπεδο. Και για να μην παγώσει το νερό 
που ψύχει τον κινητήρα, αλλά και για να προστατέψουμε τον κινητήρα 
του αυτοκινήτου μας από τη σκουριά. 
 
Υαλοκαθαριστήρες: Οι υαλοκαθαριστήρες παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην ορατότητα του οδηγού, ειδικά σε συνθήκες βροχής.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε να ελέγχουμε ότι τα μάκτρα υαλοκαθαριστήρων 
είναι σε καλή κατάσταση.  

Ελαστικά: Πριν από κάθε ταξίδι βλέπουμε την πίεση και την κατάσταση 
των ελαστικών. Ένα φθαρμένο ελαστικό μπορεί να γίνει εξαιρετικά 
ολισθηρό και να μας θέσει σε κίνδυνο. Αν ζούμε σε περιοχή που το χειμώνα 
χιονίζει, φροντίζουμε να προμηθευτούμε ελαστικά χιονιού, τα οποία 
θα χρησιμοποιούμε μόνο το χειμώνα και αλυσίδες για το χιόνι.
Αν πρόκειται απλά να ταξιδέψουμε και μπορεί να συναντήσουμε χιόνι, 
προμηθευόμαστε αντιολισθητικές αλυσίδες. 

�εν χρειάζεται να είµαστε ειδικοί για να γνωρίζουµε ότι το χειµώνα το όχηµά µας χρειάζεται
µεγαλύτερη προσοχή, λόγω των ιδιαίτερα χαµηλών θερµοκρασιών που παρατηρούνται.

Για την ασφάλεια τη δική µας, αλλά και των υπολοίπων (επιβαίνοντες, διερχόµενοι οδηγοί και πεζοί),
θα πρέπει να προνοούµε για τη σωστή λειτουργία, συντήρηση και κυκλοφορία του αυτοκινήτου µας.

Να το προσέχουµε για να µας προσέχει.
Ειδικά αν προγραµµατίζουµε εκδροµή εκτός πόλης που συνήθως οι θερµοκρασίες είναι διαφορετικές,

οι συνθήκες περισσότερο απαιτητικές και η παροχή βοήθειας, σε περίπτωση βλάβης, περιορισµένη.
Για να µη βρεθούµε, λοιπόν, µπροστά σε απρόοπτα, θα πρέπει να ακολουθούµε µία σειρά από κανόνες:

Προνοητικότητα – Διασφάλιση  Συντήρηση – Λειτουργία

Τι πρέπει να ελέγχω πριν τις διακοπές μου.
8 συμβουλές για το αυτοκίνητό σας

πριν τις διακοπές των εορτών


