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8 λόγοι για να επιλέξετε 
Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε Αεριοκίνητο (Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο 
Κίνησης) είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση στο χώρο καύσης του Κινητήρα. Κάθε 
σοβαρή πρόταση για μετατροπή ενός Κινητήρα σε Αεριοκίνητο, οφείλει να 
περιλαμβάνει κάποιες βασικές προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας στον καταναλωτή την 
βεβαιότητα της αποδοτικής πρότασης.  
Στο Δίκτυο Συνεργείων GAS SERVICE, παρέχουμε μια Ολοκληρωμένη Πρόταση με 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν πλήρως την Πρόταση αυτή με τις 
αντίστοιχες προτάσεις του Ανταγωνισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά, περιληπτικά 
συνοψίζονται σε:  

Υπηρεσίες Δικτύου: Η GAS SERVICE είναι το 
μοναδικό Δίκτυο Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. 
Με το Εγχειρίδιο Εγγύησης-Συντήρησης που 
παρέχουμε σε κάθε μας πελάτη, αυτομάτως 
του παρέχουμε Υπηρεσίες After Sale Service σε 
όλα τα Συνεργεία του Δικτύου. Από Ορεστιάδα 
έως Κρήτη και από Ιωάννινα έως Ρόδο, όπου 
και να βρεθεί ο πελάτης μας, μπορεί να λάβει 
τις Υπηρεσίες AfterSale Service της εταιρίας μας  

 
Ποιότητα Συσκευών: Είναι ο Επίσημος και 
Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των κορυφαίων 
Συσκευών Αεριοκίνησης ZAVOLI pure 
technology. Διαθέτουμε Συσκευές για κάθε 
Τύπο Κινητήρα, διασφαλίζοντας πως το 
αυτοκίνητο θα διατηρήσει τις ίδιες Επιδόσεις, 
τις ίδιες Τελικές, τις ίδιες Επιταχύνσεις τόσο 
στο Αέριο όσο έχει και εργοστασιακά στη 
βενζίνη.  

 
Ποιότητα Εγκατάστασης: Όλοι οι Μηχανικοί 
του Δικτύου μας, έχουν εκπαιδευτεί και 
πιστοποιηθεί πάνω στην Εγκατάσταση και 
Συντήρηση των Συσκευών ZAVOLI pure 
technology, παρέχοντας υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες πάνω στην ρύθμιση-λειτουργία του 
Κινητήρα σας στο αέριο. 
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Aεριοκίνηση στο Δίκτυο GAS SERVICE 
Εγγύηση-Διασφάλιση: Στη GAS 
SERVICE σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ 
την καλή λειτουργία του Κινητήρα 
σας χωρίς «ψιλά γράμματα». 
Τοποθετώντας κορυφαίες Συσκευές 
ZAVOLI pure technology τηρώντας 
συγχρόνως όλες τις προϋποθέσεις 
κάλυψης των προδιαγραφών κάθε 
Κινητήρα, μπορούμε να εγγυηθούμε 
το τελικό αποτέλεσμα με Γραπτή 
Εγγύηση.   

 
Διαθεσιμότητα Ανταλλακτικών σε 
όλη την Ελλάδα. Η GAS SERVICE 
διαθέτει Κεντρικές Αποθήκες στην 
Θεσσαλονίκη, για άμεση 
διαθεσιμότητα οποιουδήποτε 
ανταλλακτικού και αν χρειαστεί 
οποιοδήποτε Συνεργείο του Δικτύου. 
Με ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα 
Logistics, το κάθε ανταλλακτικό 
βρίσκεται το αργότερο μέσα σε δύο 
ημέρες διαθέσιμο στον Πελάτη μας. 

Book Service με Σειριακό Αριθμό: Στη GAS SERVICE παρέχουμε Εγχειρίδιο 
Εγγύησης Συντήρησης με μοναδικό Σειριακό Αριθμό για κάθε αυτοκίνητο, 
παρέχοντας στην ουσία After Sale Service και υπηρεσίες Εγγύησης σε ένα Πελάτη 
και πέραν του Συνεργείου αρχικής Εγκατάστασης. Έτσι ο Πελάτης του Δικτύου, 
δύναται να καρπώνεται τις υπηρεσίες του Δικτύου οπουδήποτε και να βρίσκεται, 
ενώ συγχρόνως μπορεί και παρακολουθεί όλες τις εργασίες συντήρησης του 
Συστήματός του. 

 
 Με την Εγγύηση της GAS THEODOROU. Το Δίκτυο GAS SERVICE είναι γνήσιο 
τέκνο της GAS THEODOROU, της πρώτης και μεγαλύτερης εταιρίας Αεριοκίνησης 
στην Ελλάδα. Με εμπειρία από το 1974 και πάνω από 28.000 Εγκαταστάσεις, το 
επιτυχημένο Μοντέλο λειτουργίας της GAS THEODOROU διασφαλίζουν τους 
Πελάτες του Δικτύου σε όλα τα Συνεργεία GAS SERVICE. 
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Αντικατέστησε το παλιό σου σύστημα, με την νέα Γενεά 

Συστημάτων LPG της ZAVOLI pure technology  

BORA by ZAVOLI 

H ZAVOLI και το Δίκτυο GAS SERVICE, διαθέτουν στην ελληνική αγορά τα 
νέα Συστήματα Αεριοκίνησης 8ης Γενεάς BORA by ZAVOLI. Τα νέα 
Συστήματα, έχουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά τόσα στα Ηλεκτρονικά 
Μέρη (νέος Εγκέφαλος) όσο και στα Μηχανικά Μέρη (νέοι Εγχυτές-Μπεκ), 
χαρίζοντας περισσότερα οφέλη τόσο στις Επιδόσεις όσο και στην 
Κατανάλωση. 

Ο Νέος Εγκέφαλος BORA S-32, 
συνδέεται απευθείας με τον λ του 
οχήματος (και όχι μέσω αισθητήρα 
υγραερίου όπως τα προηγούμενα 
συστήματα), επιτυγχάνοντας απόλυτη 
εξομοίωση με τον εργοστασιακό 
εγκέφαλο της βενζίνης. 

Οι Νέοι Εγχυτές PANJET είναι καθαρά 
Μπεκ, όπως ακριβώς τα Μπεκ της 
βενζίνης (και όχι ηλεκτροβαλβίδες όπως 
των άλλων συστημάτων), με αποτέλεσμα 
να δουλεύουν σε υψηλότερες ταχύτητες 
και να πιάνουν το άνοιγμα των μπεκ 
βενζίνης στις υψηλές στροφές, 
χαρίζοντας βελτιωμένη κατανάλωση. 
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 Το Δίκτυο GAS SERVICE δίνει την δυνατότητα στους κατόχους 
Συστημάτων Υγραεριοκίνησης προηγούμενων γενεών να 
αντικαταστήσουν τα παλιά τους Συστήματα με το νέο Σύστημα 8ης 
γενεάς BORA by ZAVOLI με τιμές προσφοράς που ξεκινούν από τα 
416,00€+ΦΠΑ. 
 
Επικοινωνήστε με τα πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σας 
για περισσότερες λεπτομέρειες. 
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Με τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, από 01/01/2017, τα 
έξοδα μετακίνησης των οχημάτων εκτινάχθηκαν στα ύψη. Ιδίως για τις 
εταιρίες που διαθέτουν Επαγγελματικά Οχήματα, η αύξηση της τιμής της 
βενζίνης, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στα κοστολόγια και στους 
προϋπολογισμούς κάθε επαγγελματία. 

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, η GAS 
THEODOROU και το Δίκτυο GAS 
SERVICE, ακόμη μια φορά στέκεται 
αρωγός των προσπαθειών των 
Επιχειρήσεων και των Εταιριών για 
μείωση του Κόστους Κίνησης των 
εταιρικών τους οχημάτων. 

Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS SERVICE ανακοινώνει μια Super 
Προσφορά για Επαγγελματικά Οχήματα όλων των τύπων, για την 
μετατροπή τους σε Φυσικό Αέριο Κίνησης. 

Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πλέον 
οικονομικό καύσιμο, με την τιμή του να είναι 
κατά 60-65% φθηνότερο της βενζίνης, 
παρέχοντας την δυνατότητα σε όλους τους 
Επαγγελματίες που χρησιμοποιούν 
καθημερινά τα εταιρικά τους οχήματα να 
εξοικονομούν τεράστια ποσά από την μεγάλη 
διαφορά τιμής. 

Η επιδότηση είναι από 800,00€+ΦΠΑ έως και 2.400,00€+ΦΠΑ και οι 
εταιρείες που ενδιαφέρονται να καρπωθούν την Προσφορά μας, η οποία 
τονίζεται πως αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων, θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν άμεσα με την GAS THEODOROU ή με τα Συνεργεία GAS 
SERVICE των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λαμίας, Βόλου, 
Ιερισσού, Αλεξανδρούπολης και Τρικάλων 

Επιδοτούμενες Εγκαταστάσεις CNG  
σε Επαγγελματικά Οχήματα,  

αποκλειστικά στο Δίκτυο GAS SERVICE 
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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  
Αεριοκίνησης στην Ελλάδα, 

δημιούργησε το μεγαλύτερο Δίκτυο Συνεργείων 
Υγραεριοκίνησης, το Δίκτυο GAS SERVICE. 

Μέσα από ένα Αυστηρό Μοντέλο 
Λειτουργίας (τήρηση Τεχνικών και 

Εμπορικών Πολιτικών), το Δίκτυο GAS 
SERVICE εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα, 

παρέχοντας τις Υψηλού Επιπέδου 
Υπηρεσίες της GAS THEODOROU σε 

όλους τους καταναλωτές!!! 

Συνεργεία GAS SERVICE λειτουργούν στις περιοχές: 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Ορεστιάδα, Ξάνθη, Κομοτηνή, 
Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Δράμα, Μουδανιά, Ιερισσός, Κατερίνη, 
Έδεσσα, Νάουσα, Κοζάνη, Καστοριά, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, 
Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλος, Καρπενήσι, Λαμία, Χαλκίδα, Ιστιαία, 
Σαλαμίνα, Πύργος, Καλαμάτα, Σπάρτη, Τρίπολη, Άργος, Χανιά, Ρέθυμνο, 
Άγ.Νικόλαος, Ηράκλειο, Ρόδος, Κως, Σάμος, Χίος 
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δα – 75 Συνεργεία δίπλα σου, όπου και να είσαι 

Σήμερα, μετά από 7 χρόνια λειτουργίας, 
αλλά και πάνω από 28.000 
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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Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος ZAVOLI 

σε Ελλάδα και Κύπρο 

Από 371,00€+ΦΠΑ 


