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Ακόμη 4 Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE έλαβαν 

την Πιστοποίηση της ΔΕΠΑ για 
Εγκαταστάσεις CNG 

Η GAS THEODOROU®  
στην 81η ΔΕΘ 
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Συντήρηση της Συσκευής 
Αεριοκίνησης 

Τι πρέπει να γνωρίζω; Πόσο είναι 
απαραίτητη; 

Δίκτυο GAS SERVICE 
Πλεονεκτήματα & Οφέλη του 

Ολοκληρωμένου Πακέτου Υπηρεσιών 

του Δικτύου. 

Ποιοι είμαστε – Γιατί να μας επιλέξετε 

σελ 6-7 
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Η GAS THEODOROU® στην 81η ΔΕΘ 

H GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE 
Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν και αυτή τη χρονιά στην Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Με 3 εντυπωσιακά Περίπτερα Ενημέρωσης και Επίδειξης, 
οι Τεχνικοί μας είχαν την δυνατότητα να παρουσιάσουν και να 
ενημερώσουν όλους τους επισκέπτες της 81ης Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης για τα Οφέλη της Αεριοκίνησης (Υγραέριο και Φυσικό 
Αέριο) καθώς και για την Ολοκληρωμένη Πρόταση της εταιρίας μας για την 
μετατροπή του αυτοκινήτου τους. 

Το εξωτερικό stand στο Περίπτερο 14 (Ενέργειας) 

Συγχρόνως, με την σπουδαία 
προσφορά της εταιρίας μας κατά 
την διάρκεια της Έκθεσης, 
πολλοί έσπευσαν να καρπωθούν 
την σημαντική έκπτωση στο 
Κόστος Μετατροπής του 
αυτοκινήτου τους. 

Το εξωτερικό stand στο Περίπτερο 8 (Ενέργειας) 

Κατά την διάρκεια της παρουσίας 
μας στην ΔΕΘ, είχαμε την δυνατότητα 
να παρέχουμε την σειρά Συσκευών 
BORA by ZAVOLI, Συσκευές 
Αεριοκίνησης 8ης γενεάς με έκπτωση 
100€+ΦΠΑ, κάτι που βεβαίως 
ενθουσίασε τους επισκέπτες και 
όσους είχαν ήδη αποφασίσει να με- 

-τατρέψουν τα οχήματά τους σε Αεριοκίνητα. 

Κεντρική Είσοδος ΔΕΘ 

Για ακόμη φορά, πήραμε τα εύσημα από 
την διοργάνωση της ΔΕΘ, τόσο για την 
αισθητική των Περιπτέρων μας, όσο και 
για την επαγγελματική μας συμπεριφορά 
καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας 
της. 
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Βεβαίως, η παρουσία μας στην ΔΕΘ, ήταν συγχρόνως μια ευκαιρία να 
έρθουμε σε άμεση επαφή με τους Αρμόδιους Κρατικού Φορείς που 
εμπλέκονται στην Αγορά Αεριοκίνησης και να τους παρουσιάσουμε τις 
προτάσεις μας αλλά και τους προβληματισμούς μας για την ανάπτυξη και 
βελτιστοποίηση της ελληνικής αγοράς. 
Ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Σκουρλέτης, επισκέφθηκε το 
stand της εταιρίας μας στο Περίπτερο 14, στα πλαίσια της επίσκεψής του 
στο Περίπτερο της Ενέργειας. Κατά την  
διάρκεια της ξενάγησής του, από τον 
Διευθυντή του Δικτύου GAS SERVICE, 
κ. Αδάμ Μουστάκα, είχαμε την 
δυνατότητα να ενημερώσουμε τον 
Υπουργό για όλες τις προτάσεις που 
επισήμως έχει καταθέσει η GAS 
THEODOROU το προηγούμενο 
διάστημα και αφορά κυρίως την Επιδότηση (με την μορφή των 
μειωμένων Τελών Κυκλοφορίας) που οφείλει να παραχωρήσει η Πολιτεία 
για τις μετατροπές των βενζινοκίνητων κινητήρων σε Αεριοκίνητων, 
επιδιώκοντας στην μείωση των ρύπων. Στο λίγο χρόνο που διάθεσε ο 
Υπουργός στο Περίπτερό μας, του παρουσιάσαμε αναλυτικά την πρότασή 
μας, επικεντρώνοντας στα Οικολογικά Οφέλη που παρέχει η Αεριοκίνηση, 
αλλά και στα Οικονομικά που μπορεί να στοχεύει η Πολιτεία. 

Και ο Φερεντίνος ‘’άκουσε τι είπαν’’ οι Ειδικοί της GAS THEODOROU 

Ανανεώνουμε την παρουσία μας στην 
επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και 
βεβαίως καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, 
η GAS THEODOROU & τα Συνεργεία του 
Δικτύου GAS SERVICE θα οργανώνουν 
παρουσιάσεις και επιδείξεις σε όλη την 
χώρα. 

Η GAS THEODOROU® στην 81η ΔΕΘ 
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Το μεγαλύτερο Δίκτυο Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, το Δίκτυο GAS SERVICE, συνεχίζει 
και Πιστοποιεί τα Συνεργεία του, στο πρόγραμμα Επιδοτήσεων της ΔΕΠΑ. 
Συγκεκριμένα, ακόμη τέσσερα (4) Συνεργεία της Αττικής, ολοκλήρωσαν το 
Πρόγραμμα Πιστοποίησης της ΔΕΠΑ και εντάχθηκαν και αυτά στην μεγάλη Λίστα 
των Εξουσιοδοτημένων Συνεργείων από την ΔΕΠΑ στα οποία θα ισχύει η Επιδότηση 
που ετοιμάζει να ανακοινώσει σύντομα ο Φορέας Φυσικού Αερίου της χώρας μας. 

Ακόμη μια φορά, οι Ελεγκτές της ΔΕΠΑ, έμειναν 
ενθουσιασμένοι με την Ποιότητα των 
Εγκαταστάσεων των Τεχνικών της GAS SERVICE αλλά 
και με τον Επαγγελματισμό των Συνεργείων μας. 
 
Ήδη, την Πιστοποίηση της ΔΕΠΑ για το Πρόγραμμα 
Επιδοτήσεων που θα ανακοινώσει σύντομα έχουν 
λάβει: 

Ακόμη 4 Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE έλαβαν την 
Πιστοποίηση της ΔΕΠΑ για τις Επιδοτούμενες 

Εγκαταστάσεις Συστημάτων CNG 

Τα Συνεργεία του Δικτύου μας, GAS 
SERVICE ΜΠΟΥΛΕΚΟΣ (Μεταμόρφωση 
Αττικής), GAS SERVICE ΓΙΑΓΙΑΣ 
(Μακρόπουλο Αττικής), GAS SERVICE 
ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ (Αργυρούπολη) & GAS 
SERVICE ΜΕΝΕΔΑΤΟΣ (Σαλαμίνα), 
ολοκλήρωσαν την Πιστοποίηση και 
παρέδωσαν  προς Έλεγχο τα 4 
αυτοκίνητα που μετατράπηκαν σε CNG. 

GAS THEODOROU (Θεσσαλονίκη), GAS THEODOROU Αττικής (Αγία Παρασκευή), GAS 
SERVICE Μενεδάτος (Σαλαμίνα), GAS SERVICE Ξαγοράρης (Αργυρούπολη), GAS 
SERVICE Μπουλέκος (Μεταμόρφωση) GAS SERVICE Γιαγιάς (Μαρκόπουλο), GAS 
SERVICE Στεφανίδης (Θεσσαλονίκη), GAS SERVICE Σαραφιανός (Θεσσαλονίκη), GAS 
SERVICE Τσάκαλος (Λάρισα), GAS SERVICE Πλουμιστός (Βόλος), GAS SERVICE ΒΗΤΑΣ 
(Τρίκαλα), GAS SERVICE Τσόγκας (Λαμία), GAS SERVICE Παπαπαύλος (Ιερισσός 
Χαλκιδικής), GAS SERVICE Εξακουστός (Αλεξανδρούπολη) 
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Συντήρηση της Συσκευής Αεριοκίνησης 

Η Εγκατάσταση μιας Συσκευής Αεριοκίνησης στο αυτοκίνητό μας, είναι μια πολύ 
σημαντική εργασία. Στην ουσία, γίνεται επέμβαση στο Χώρο Καύσης του Κινητήρα 
μας, δηλαδή στη ‘’Καρδιά’’ του Κινητήρα μας. 
Όπως λοιπόν γίνεται κατανοητό, η Συντήρηση της Συσκευής είναι ο μεγαλύτερος 
παράγοντας που διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του Κινητήρα μας. 

Οι Εργασίες που πρέπει να γίνονται σε κάθε Τακτική Συντήρηση είναι: 
 Έλεγχος Εξαρτημάτων Συσκευής (ρακόρ σύνδεσης, βαλβίδες ασφαλείας, 
Ρυθμιστής Πίεσης, ηλεκτρικές επαφές κτλ) 
 Έλεγχος παραμέτρων Συστήματος (έλεγχος του ECU-Εγκεφάλου) 
 Αλλαγή Φίλτρων Συστήματος (Αέριας και Υγρής) 
 
Αναλόγως το service που γίνεται οι επιπλέον απαραίτητες εργασίες που λαμβάνουν 
χώρα είναι: 
 Καθαρισμός Εγχυτών (Μπεκ) Υγραερίου – κάθε 60.000χλμ ή 3χρόνια από την 
Εγκατάσταση 
 Αλλαγή Σωληνώσεων Υγραερίου – κάθε 80.000χλμ ή 4χρόνια από την Εγκατάσταση 
 Αντικατάσταση Υποβιβαστή Πίεσης – κάθε 100.000χλμ ή 5 χρόνια από την 
Εγκατάσταση (εάν απαιτείται). 

 
Όπως πιστεύουμε στο Δίκτυο GAS SERVICE, η σωστή συντήρηση της Συσκευής 
Αεριοκίνησης διασφαλίζει τη μακροζωία της και συνεπώς την εύρυθμη λειτουργία 
του Κινητήρα μας. 
 
Και βεβαίως, αυτή η συντήρηση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε ένα Επίσημο 
Συνεργείο του Δικτύου GAS SERVICE, Πιστοποιημένο και Εξουσιοδοτημένο για τις 
συγκεκριμένες εργασίες. 

Το Δίκτυο GAS SERVICE προμηθεύει κάθε 
Εγκατάσταση με ένα Εγχειρίδιο Εγγύησης-
Συντήρησης, προσωπικό για κάθε αυτοκίνητο, στο 
οποίο αναγράφει αναλυτικά και διεξοδικά τις 
επιμέρους εργασίες συντήρησης που πρέπει να 
γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και οι 
οποίες διασφαλίζουν την μακροζωία της 
Συσκευής μας.  
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Μπες στο μεγαλύτερο Δίκτυο Υγραεριοκίνησης στην Ελλά 

 Κορυφαίες Συσκευές ZAVOLI pure technology 

 Book Service με Μοναδικό Serial Number για κάθε  

      αυτοκίνητο 

 Κοινή Εγγύηση σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου 

 After Sale Service σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου 

Η GAS THEODOROU η πρώτη εταιρία 
Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα, 
δημιούργησε το μεγαλύτερο Δίκτυο 
Συνεργείων Υγραεριοκίνησης, το Δίκτυο 
GAS SERVICE. 
 
Μέσα από ένα Κοινό Μοντέλο 
Λειτουργίας (τήρηση Τεχνικών και 
Εμπορικών Πολιτικών), το Δίκτυο GAS 
SERVICE εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, 
από άκρη σε άκρη. 
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δα – 75 Συνεργεία δίπλα σου, όπου και να είσαι 

Σήμερα, μετά από 6 χρόνια 
λειτουργίας, αλλά και πάνω από 27.000 
Εγκαταστάσεις, το Δίκτυο GAS SERVICE 
καταλαμβάνει τη πρώτη θέση στις 
συνειδήσεις των καταναλωτών, τόσο 
στο θέμα της Ποιότητας Υπηρεσιών και 
στο θέμα του After Sale Service. 
 
Η Πρόταση της GAS SERVICE, καλύπτει 
πλήρως τις απαιτητικές ανάγκες της 
Υγραεριοκίνησης διαμορφώνοντας ένα 
Ολοκληρωμένο Πακέτο Υπηρεσιών 

Βρες στο πλησιέστερο 
GAS SERVICE  

της περιοχής σου, 
επικοινωνώντας στο 

2310.52.31.31 ή 
μπαίνοντας στο 
www.autogas.gr 
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