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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 σωστή επιλογή ΚΙΤ Υγραεριοκίνησης, απαιτεί 

μια σοβαρή έρευνα» 
Συνέντευξη με τον Διευθυντή του Τεχνικού Τμήματος του Δικτύου GAS SERVICE, κ. 
Σαραφιανό Παναγιώτη (δρ Μηχανολόγος-Μηχανικός Manchester Victoria University) 

Σήμερα που στην ελληνική αγορά υπάρχουν πολλές 
επιλογές ΚΙΤ Υγραεριοκίνησης, ο καταναλωτής οφείλει 
να γνωρίζει ποια κριτήρια δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
μιας σωστής και αποδοτικής επιλογής του Συστήματος για 
το δικό του αυτοκίνητο. 
Ζητήσαμε από τον Διευθυντή του Τεχνικού Τμήματος του 
Δικτύου GAS SERVICE, δρ Παναγιώτη Σαραφιανό να 
μας ενημερώσει για το θέμα. 

Ερωτ: Κύριε Σαραφιανέ, σήμερα, με τις τόσες πολλές επιλογές στα ΚΙΤ υγραεριοκίνησης, 
φαντάζει λίγο δύσκολο στον καταναλωτή να επιλέξει εύκολα την κατάλληλη Συσκευή για το 
αυτοκίνητό του. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα. 
Απαντ: Θα διαφωνήσω με την αρχική τοποθέτηση. Μπορεί σαφώς σε μια ελεύθερη αγορά 
όπως η ελληνική, να υπάρχει μεγάλη γκάμα ΚΙΤ Υγραεριοκίνησης, αλλά δυστυχώς δεν είναι 
όλες αυτές οι επιλογές εξίσου ποιοτικές και ακόμη, δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες των 
κινητήρων.  
Ερωτ: Από την τοποθέτησή σας, συμπεραίνω πως μια λάθος επιλογή ΚΙΤ υγραεριοκίνησης, 
μπορεί να επιφέρει δυσάρεστα αποτελέσματα 
Απαντ: Σαφώς. Ένα ΚΙΤ χαμηλής ποιότητας, μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα 
στον Κινητήρα του Οχήματος, ο οποίος δεν κατασκευάστηκε εξ’ αρχής για κίνηση με 
Υγραέριο. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι από το πολύ απλό – να μην λειτουργεί σωστά 
με Υγραέριο, έως τα δυστυχώς συχνά φαινόμενο των καμένων εδρών των Βαλβίδων, της 
καταστροφής του Καταλύτη και πολλά άλλα. 
Ερωτ: Ο καταναλωτής όμως δεν είναι Τεχνικός Υγραεριοκίνησης. Πως μπορεί να γνωρίζει 
εξ αρχής αν το ΚΙΤ που θα επιλέξει είναι το κατάλληλο για τον Κινητήρα του; 
Απαντ: Έχετε δίκαιο σε αυτό. Για αυτό το λόγο, ο καταναλωτής θα πρέπει πρώτα από όλα να 
επιλέξει ένα Συνεργείο Εγκατάστασης που να έχει τις απαραίτητες Άδειες Ασκήσεων 
Επαγγέλματος Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων, και βεβαίως Άδεια Λειτουργίας Συνεργείου 
Υγραεριοκίνησης. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικός παράγοντας διασφάλισης της επιλογής 
τους, είναι οι Εγγυήσεις που του παρέχονται. Ένα Συνεργείο που δίνει εγγύηση μόνο για τα 
εξαρτήματα και όχι για τον Κινητήρα, σαφώς και δηλώνει την αδυναμία του να εγγυηθεί πως 
η Συσκευή που τοποθετεί συνάδει 100% με τις ανάγκες του συγκεκριμένου κινητήρα. Η 
Εγγύηση δηλαδή, και μάλιστα η Εγγύηση του Κινητήρα, αποδεικνύει και την ποιότητα της 
Συσκευής Υγραεριοκίνησης.  
Ερωτ.; Στο Δίκτυο της GAS SERVICE, με ποια κριτήρια επιλέγεται η κατάλληλη Συσκευή 
για κάθε αυτοκίνητο. 
Απάντ.: Η εταιρία GAS SERVICE, στην οποία προΐσταμαι στο Τεχνικό Τμήμα, χρησιμοποιεί 
Συσκευές της εταιρίας ZAVOLI, η οποία διαθέτει κατάλληλες Συσκευές για κάθε τύπο 
Κινητήρα. Με αυτό, διασφαλίζεται πως το κάθε ΚΙΤ, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του κάθε 
Κινητήρα, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του με Υγραέριο. 
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Παρουσίαση του Νέου ΚΙΤ 8ης Γενεάς  
GAS SERVICE by ZAVOLI 

Ο διάσημος Οίκος Υγραεριοκίνησης 
ZAVOLI pure technology σε 
συνεργασία με την GAS THEODOROU, 
τον Επίσημο και Αποκλειστικό 
Αντιπρόσωπό της, σε Ελλάδα και 
Κύρπο, παρουσιάζουν ένα καινοτόμο 
προϊόν, τη Συσκευή GAS SERVICE by 
ZAVOLI.  

Νέα Γενεά Εγκεφάλου Υγραερίου (ECU) - 
εξελιγμένο λογισμικό  με δυνατότητα 
χαρτογράφησης της λειτουργίας της βενζίνης 
και ανάλογη ρύθμιση του Εγκεφάλου του 
Υγραερίου αυτόματα μονάχα με μια 
επιβεβαίωση ελέγχου από τον Εγκαταστάτη 

Εγχυτές 100ΡΑΝ - Δυνατότητα τοποθέτησης σε 
πολλαπλούς συνδυασμούς (μονά, διπλά ή τετραπλά), 
πετυχαίνοντας καλύτερη και συντομότερη Εγκατάσταση, 
χωρίς κανένα πρόβλημα λειτουργία λόγω στροβιλισμών 

Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο της GAS SERVICE είναι οι 
αποκλειστικοί Εγκαταστάτες του Νέου ΚΙΤ GAS SERVICE by ZAVOLI 

To KIT GAS SERVICE by ZAVOLI, προϊόν αποκλειστικά για την ελληνική 
Αγορά Υγραεριοκίνησης, είναι ένας Συνδυασμός των δύο Κορυφαίων 
Συσκευών της ZAVOLI, το Bora (συσκευή 8ης γενεάς) και το Ghibli (προϊόν 
6ης γενεάς). Συγκεκριμένα, το ΚΙΤ GAS SERVICE by ZAVOLI διατίθεται 
με: 
-Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) Bora -8ης γενεάς 
-Εγχυτές Υγραερίου (Μπεκ) 100ΡΑΝ – 6ης γενεάς. 

στην Πολλαπλή Εισαγωγής είτε απόκρισης λόγω μεγάλης απόστασης 
στους Σωλήνες Υγραερίου. Οι πλέον δοκιμασμένοι Εγχυτές Υγραερίου με 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία για τις ελληνικές συνθήκες 
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Παρουσίαση του Νέου GAS 
THEODOROU στην Αθήνα. 

Από 01.01.2014, λειτουργεί το νέο συνεργείο GAS 
THEODOROU στην Αθήνα, στην οδό Λεωφ. Μεσογείων 
383 στην Αγία Παρασκευή. 
 
 
 
 
 
 
 
Στον δεύτερο όροφο λειτουργεί αυτόνομο Τμήμα 
Ενημέρωσης και Προώθησης των Υπηρεσιών της GAS 
THEODOROU και του Δικτύου της GAS SERVICE, καθώς 
και το Λογιστήριο του Συνεργείου. 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ενδιαφερόμενοι της Αγίας Παρασκευής αλλά και των 
ευρύτερων περιοχών, μπορούν να απευθύνονται στο νέο 
μας Συνεργείο, για ένα Ολοκληρωμένο Πακέτο Υπηρεσιών 
που παρέχει η GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του 
Δικτύου της. 
 
 
 

Το νέο GAS THEODOROU, έχει 
δυνατότητα τοποθέτησης 12 
Εγκαταστάσεων ανά εβδομάδα 
και βεβαίως ξεχωριστό χώρο για 
τη Συντήρηση Υγραεριοκίνητων 
Οχημάτων της Αττικής. 

Η εταιρία 

διαθέτει Δίκτυο 
75 

Εξουσιοδοτημένων 
Συνεργείων σε 

Ελλάδα και Κύπρο, 
παρέχοντας 
After Sale 

Service σε όλους 
τους πελάτες του 

Δικτύου 
ανεξαρτήτως του 

Συνεργείο 
Εγκατάστασης. 

Εντόπισε το 
πλησιέστερο GAS 

SERVICE της 
περιοχής σου στο 
www.autogas.gr  

Το Συνεργείο λειτουργεί υπό το 
καθεστώς Franchise, τηρώντας 
πλήρως τους Όρους και τις 
Προϋποθέσεις της GAS 
THEODOROU τόσο στο Τεχνικό 
Επίπεδο, όσο και στο Εμπορικό. 

Ώρες Λειτουργίας: 
Καθημερινά (Δευτ-Παρ)  09:00 – 18:00μμ 
Σάββατο 09:00 – 13:00μμ 
Τηλ. 210 6533934 
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Στήλη Αναγνωστών (εδώ μας ρωτάτε και εμείς σας απαντάμε) 

Ερώτηση Α.Π. 19/01/2014 –μέσω email 
-Η αντιπροσωπεία από την οποία αγόρασα το αυτοκίνητο, μου είπε πως 
με το Υγραέριο δεν θα έχω τις ίδιες επιδόσεις στο αυτοκίνητό μου. 
Αληθεύει; 

Απάντηση: 
 
Όχι, δεν ευσταθεί.  
Με μια επιλογή κατάλληλου ΚΙΤ Υγραεριοκίνησης, για τον κινητήρα 
σας, διασφαλίζεται πως το αυτοκίνητο θα έχεις τις ίδιες επιδόσεις και 
τις ίδιες τελικές τόσο στο Υγραέριο όσο και στη Βενζίνη. 
 
Δυστυχώς, στην Ελληνική Αγορά, διατίθενται και Συσκευές πολύ 
χαμηλής ποιότητας, οι οποίες δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις όλων 
των κινητήρων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν το φάσμα 
λειτουργίας τους. 
Αυτό έχει σαν συνέπεια: 
α)να μην λειτουργούν σε όλο το φάσμα στροφών 
β)να αυξάνεται η κατανάλωση στο Υγραέριο. 
Τα παραπάνω όμως δεν αφορούν τη φύση του Υγραερίου, αλλά τη 
ποιότητα της κάθε Συσκευής Υγραεριοκίνησης. 
Οφείλετε να κάνετε μια σημαντική έρευνα, πριν αποφασίσετε να 
εγκαταστήσετε συσκευή Υγραεριοκίνησης στο όχημά σας. 
 
Οι κορυφαίοι Οίκοι Υγραεριοκίνησης, διαθέτουν για κάθε τύπο 
κινητήρα, το αντίστοιχο ΚΙΤ το οποίο διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία 
του Κινητήρα σε όλο το φάσμα λειτουργίας του. 
Εμείς στη GAS SERVICE, τοποθετούμε τις κορυφαίες Συσκευές της 
ιταλικής εταιρίας ZAVOLI pure technology, η οποία διαθέτει για κάθε 
τύπο κινητήρα ξεχωριστή συσκευή που καλύπτει τις ανάγκες του κάθε 
κινητήρα. 
Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουμε πως ο Κινητήρας έκαστου 
οχήματος, θα καλύπτεται πλήρως σε όλο το φάσμα λειτουργίας του με 
τη Συσκευή Υγραεριοκίνησης , επιτρέποντας στο όχημα να κινείται το 
ίδιο αποδοτικά στο Υγραέριο όσο και εργοστασιακά στη Βενζίνη. 
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SUPER προσφορά 
από τη GAS SERVICE 

Υγραεριοκίνηση από 

599€+ΦΠΑ 
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 

 
Ενημερώσου στο autogas.gr ή 

στο 2310 523131 

Γιαννιτσών 181 
Θεσσαλονίκη 

τηλ 2310523131 
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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 τέλος Φεβρουαρίου και 
δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ 


