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Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του 
Συνεργείου GAS SERVICE 
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 
 
«Το κοινό είναι ενημερωμένο» (σελ 
5) 

σελ 5 

σελ 7 

Νέος Εγχυτής (Μπεκ) 8ης γενεάς 
PAN JET 

 
H Υγραεριοκίνηση εξελίσσεται 

σελ 2-3 

Συνεργεία GAS SERVICE- 
Αναλυτικός Χάρτης GAS SERVICE Ελλάδος 

σελ 6 

Προσφορά  
GAS SERVICE 

σελ 4 

Ολοκληρωμένο Πακέτο Υπηρεσιών 
από …. άλλη διάσταση 
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ΚΕΝΤΡΙΚΑ GAS THEODOROU: 
Θεσσαλονίκη – 2310523131 
Αθήνα – 2106533934 
 
ΑΤΤΙΚΗ: 
•ΜΟΣΧΑΤΟ – 2104835416 
•ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ – 2106022100 
•ΣΑΛΑΜΙΝΑ – 2104672075 
•ΜΕΓΑΡΑ – 2296113066 
 
Κεντρική Μακεδονία: 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
•ΘΕΡΜΗ – 2310475227 
•ΕΥΟΣΜΟΣ – 2310708880 
•ΚΟΡΔΕΛΙΟ – 2310764574 
•ΒΑΣΙΛΙΚΑ – 2396022774 
ΕΔΕΣΣΑ – 2381029737 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ – 2351038098 
ΝΑΟΥΣΑ – 2332041186 
ΣΕΡΡΕΣ – 2321085434 
ΜΟΥΔΑΝΙΑ – 2373026293 
ΙΕΡΙΣΣΟΣ – 2377022010 
 
Ανατολ. Μακεδονία & Θράκη 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – 2552028300 
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ – 2553022718 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ – 2531026395 
ΔΡΑΜΑ – 6944637040 
ΔΡΑΜΑ – 2521069115 
ΚΑΒΑΛΑ – 2510600000 
ΞΑΝΘΗ – 2541076225 
 
Δυτική Μακεδονία 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ – 2467042309 
 
Ήπειρος 
ΑΡΤΑ – 2681072338 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – 2651093021 
ΠΡΕΒΕΖΑ – 2682028135 
 
Δυτική Ελλάδα 
ΠΑΤΡΑ – 2610643427 
ΠΑΤΡΑ – 2610427959 
ΗΛΕΙΑ – 2623041059 
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - 2634024540 
 
 

 

Συνεργεία GAS 
Αναλυτικός Χάρ 
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Θεσσαλία: 
ΛΑΡΙΣΑ – 2410551972 
ΛΑΡΙΣΑ – 2410571109 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ – 2441024450 
ΒΟΛΟΣ – 2421066807 
ΤΡΙΚΑΛΑ - 2431022833 
 
Ιόνιο 
ΚΕΡΚΥΡΑ – 2661036676 
 
Στερεά Ελλάδα 
ΧΑΛΚΙΔΑ – 2221044771 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ – 2224022354 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – 2237025223 
ΛΑΜΙΑ – 2231031440 
 
Πελοπόννησος 
ΑΡΓΟΣ – 2751021759 
ΛΑΚΩΝΙΑ – 2735091696 
ΤΡΙΠΟΛΗ – 2710235111 
ΑΣΤΡΟΣ – 2755023128 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ – 2721087717 
 
Βόρειο Αιγαίου 
ΧΙΟΣ – 2271041744 
ΣΑΜΟΣ – 2273041288 
 
Νότιο Αιγαίο 
ΡΟΔΟΣ – 2241047670 
ΚΩΣ – 2242068743 
 
Κρήτη 
ΡΕΘΥΜΝΟ – 2831028205 
ΧΑΝΙΑ – 2821072321 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – 2810210734 
Αγ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 2841024580 
 

SERVICE- 
της GAS SERVICE 
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GAS SERVICE – βλέπουμε την Υγραεριοκίνηση από 

…… άλλη διάσταση 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, είναι το 
μεγαλύτερο Δίκτυο Υγραεριοκίνησης 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στο 
Δίκτυο αυτή τη στιγμή, λειτουργούν 
75 Συνεργεία Υγραεριοκίνησης, από 
άκρη σε άκρη σε Ελλάδα και Κύπρο, 
διασφαλίζοντας τη πλήρη και 
ποιοτική παροχή Ολοκληρωμένων 
Υπηρεσιών στους χιλιάδες πελάτες 
μας, όπου και να βρίσκονται, 
ανεξαρτήτως του Συνεργείων 
αρχικής Εγκατάστασης, 
 
Το Πακέτο Ολοκληρωμένων 
Λύσεων, δημιούργημα εμπειρίας 40 
(πλέον) ετών στο Χώρο της 
Υγραεριοκίνησης, αποτελείται από: 
 
-Τοποθέτηση Συσκευών του 
κορυφαίου Οίκου Υγραεριοκίνησης 
ZAVOLI pure technology, για κάθε 
τύπο κινητήρα.  
-Κοινό After Sale Service στους 
πελάτες όλου του Δικτύου 
- Book Service με μοναδικό Serial 
Number, με εγγύηση τόσο για τα 
Εξαρτήματα όσο και για τον 
Κινητήρα. 
- Εγγύηση από την GAS 
THEODOROU, της πρώτης και 
μεγαλύτερης εταιρίας 
Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα.  

Μπορείτε να βρείτε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE στο site 
www.autogas.gr ή για κινητά Smartphones κατεβάζοντας το Application 
autogas.gr . 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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‘’Η Αγορά της Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, είναι πλέον ώριμη’’ 

Συνέντευξη με τον Υπεύθυνο GAS SERVICE ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, στα Χανιά, κ. Σπανουδάκη 
Δημήτριο 

Επισκεφτήκαμε το Συνεργείο GAS SERVICE ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ στα Χανιά, και μιλήσαμε με 
τον κ. Δημήτρη Σπανουδάκη, Υπεύθυνο του Συνεργείου για την Αγορά της ευρύτερης 
περιοχής του. 
 
Ερώτ.: Πως κρίνετε την Αγορά LPG στην ευρύτερη περιοχή σας; Το κοινό είναι πλέον 
εξοικειωμένο με την Υγραεριοκίνηση; 
Απαν.: Αν και η Υγραεριοκίνηση στα Χανιά, άρχισε να εμφανίζεται τα τελευταία δύο χρόνια, 
το κοινό της περιοχής φαίνεται αρκετά ενημερωμένο για το θέμα αλλά και για όλες τις 
παραμέτρους του θέματος. 
Ερώτ.: Ως περιοχή τα Χανιά έχει λίγο καιρό που απέκτησε 
πρατήρια Υγραερίου. Ο κόσμος πως αντιμετωπίζει αυτό το 
νέο καύσιμο; Τι τους απαντάτε όταν σας εκφράζουν δισταγμούς 
 ή φόβους για το τελικό αποτέλεσμα; 
Απάν.: Το κοινό ενημερώνεται από κάθε μέσο, είτε από ήδη  
κατόχους υγραεριοκίνητων οχημάτων. Αυτό σημαίνει πως οι  
πληροφορίες που λαμβάνουν περισσότερο σύγχυση προκαλούν,  
παρά παρέχουν πραγματική ενημέρωση,. Η Επιχείρησή μας,  
προσπαθεί με διάφορες ενέργειες να ενημερώσει το κοινό για  
το τι σημαίνει Υγραεριοκίνηση και κυρίως ποιοι παράγοντες  
χαρακτηρίζουν μια μετατροπή επιτυχημένη και απροβλημάτιστη. 
Ερώτ.: Ως Γενικό Συνεργείο αυτοκινήτου, η επιχείρησή σας επέλεξε να ενταχθεί στο Δίκτυο 
GAS SERVICE. Για ποιό λόγο πήρατε μια τέτοια απόφαση; 
Απάν.: Ως Γενικό Συνεργείο, ενταχθήκαμε υπό τη σημαία ενός μεγάλου Ομίλου 
Αυτοκινητοβιομηχανίας (Nissan) ακριβώς επειδή θεωρούμε πως στην εποχή μας, οφείλουμε 
να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες μας. Υπό αυτό το πρίσμα, 
θεωρήσαμε πως και στην Υγραεριοκίνηση, οφείλαμε να συνεργαστούμε με τους πλέον 
Ειδικούς του θέματος, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ένα εξίσου Ολοκληρωμένο Πακέτο 
Υπηρεσιών, σε όσους μας εμπιστευτούν για τη μετατροπή τους. 
Ερώτ.: Με την έως σήμερα εμπειρία σας, πως θα χαρακτηρίζατε την Αγορά Υγραεριοκίνησης 
στην Ελλάδα; 
Απάν.: Η Αγορά είναι πλέον ώριμη. Το κοινό έχει μάθει να γνωρίζει τι πρέπει να ζητάει και 
με ποια κριτήρια οφείλει να διενεργεί την έρευνα αγοράς του. Φαινόμενα του παρελθόντος , 
με πελάτες να πέφτουν θύματα κακών επαγγελματιών, συνεχώς μειώνονται. Υποχρέωση των 
σωστών επαγγελματιών του χώρου, είναι να βοηθήσουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. 
 
Το Συνεργείο GAS SERVICE ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, εδρεύει στη Λειβάδα Νεροκούρου στα 
Χανιά και απαντάει στο 2821072321 

http://www.autogas.gr/
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μέρη , προσδίδοντας μακροζωία και αποφυγή ‘’μπουκώματος’’ 
λόγω βρώμικου καυσίμου. Συγχρόνως, έχοντας τη δυνατότητα να 
δουλεύει σε υψηλότερες ταχύτητες, επιτυγχάνει βελτίωση 
κατανάλωσης τάξεως 5% σε σχέση με τις προηγούμενες γενεές 
Εγχυτών.  
 
Οι νέοι Εγχυτές PANJET μπορούν να εφαρμοστούν σε όλους τους 
τύπους Συσκευών ZAVOLI (6ης – 7ης – 8ης γενεάς) επιτυγχάνοντας 
τα θετικά τους πλεονεκτήματα. 

Νέος Εγχυτής (Μπεκ) 8ης γενεάς PANJET by ZAVOLI  
Η νέα γενεά Εχγυτών είναι εδώ!!!! 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός 
Αντιπρόσωπος της εταιρίας ZAVOLI, 
παρουσιάζει τον νέο Εγχυτή (Μπεκ) 
Υγραερίου PAN-JET by ZAVOLI, Εγχυτής 
τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG) 

Η βασική του καινοτομία 
έγκειται στο γεγονός, πως εν 
αντιθέσει με τις 
προηγούμενες γενεές 
Εχγυτών, το PANJET δεν είναι 
τύπου ηλεκτροβαλβίδας αλλά 
κανονικός Εγχυτής.  Δεν 
αποτελείται από κινούμενα 
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Κορυφαία Συστήματα ZAVOLI 
Γραπτή Εγγύηση για τα 
εξαρτήματα και  τη καλή 
λειτουργία του Κινητήρα 
Πανελλήνιο After Sale 
Service σε 75 Συνέργεια του 
Δικτύου GAS SERVICE 
 

3οχλμ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – 
ΑΘΗΝΑΣ 

Τηλ. 24410 24450 

Τύπος Οχήματος Κόστος Εγκατάστασης 

4cyl NoOBDii έως 140hp 599,00€ 

4cyl OBDii έως 140hp 699,00€ 

4cyl πάνω από 140hp 799,00€ 

6cyl – 8cyl 949,00€ - 1.049,00€ 

Direct Injection (Fsi-Tsi) 1.260,00€ 

Η παραπάνω προσφορά ισχύει έως εξαντλήσεως των 
αποθεμάτων & δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ 
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Πλησιάζει το Καλοκαίρι και όλοι μας ετοιμαζόμαστε για τις 
καλοκαιρινές μας διακοπές. 

Φέτος, στον προϋπολογισμό σου, θα υπολογίσεις βενζίνη ή 
Υγραέριο; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υπάρχει και άλλος τρόπος να πας διακοπές 

Μπες στο www.autogas.gr 
και εντόπισε το πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σου 

ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ για full injection από 599€!!!! 
 

Τώρα, η νέα γενεά Συσκευών Υγραεριοκίνησης 
GAS SERVICE by ZAVOLI 

προσιτές για όλες 

http://www.autogas.gr/

