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σελ 2 

-Ποια τα οικολογικά οφέλη; 
- Ποια τα οικονομικά οφέλη; 
- Ποια τα οφέλη για τον Κινητήρα; 
- Τι πρέπει να προσέξω πριν την 
μετατροπή; 

Νέα Γενεά Εγχυτών Αεριοκίνησης  
                     LPG-CNG                                     σελ 3 

8 λόγοι που επιβεβαιώνουν 

πως τα ταξίδια κάνουν καλό 
στην Υγεία μας 

Και μια πρόταση της 
GAS THEODOROU 

για να κάνουν καλό 
και στην τσέπη 

μας!!! 

σελ 5 

- Γιατί θεωρείτε η καλύτερη επιλογή 
για την μετατροπή του αυτοκινήτου; 
- Για ποια αυτοκίνητα υπάρχει 
αντίστοιχο σύστημα; 
- Τι ισχύει με το θέμα των 
επιδόσεων; 
- Τι ισχύει για το After Sale Market? 

σελ 4 



Προστασία του Περιβάλλοντος 
Τα οφέλη των Ε.Κ. είναι σημαντικά 
πρωτίστως όσο αφορά το Περιβάλλον. 
Με τις σύγχρονες έρευνες να 
αποδεικνύουν πως η μόλυνση του 
περιβάλλοντος επιτυγχάνεται σε ποσοστό 
άνω του 20% από τις οδικές μεταφορές, 
είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα κράτη 
αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες να στραφούν 
σε φιλικότερες μορφές ενέργειας όσο 
αφορά τις μετακινήσεις τους. Επίσημες 
μετρήσεις αποδεικνύουν τα 
περιβαλλοντολογικά οφέλη της 
Αεριοκίνησης σε σχέση με τα συμβατικά 
καύσιμα, τόσο στο θέμα της μείωσης των 
ρύπων όσο και στην προστασία του 
περιβάλλοντος για το μέλλον των παιδιών 
μας. 

Μακροζωία Κινητήρα 
Η μετατροπή ενός Κινητήρα σε κίνηση με 
Εναλλακτικό Καύσιμο (Ε.Κ.), δηλαδή με 
Υγραέριο Κίνησης / LPG-Autogas ή με 
Φυσικό Αέριο Κίνησης / CNG προσφέρει 
πρωτίστως στον ίδιο τον Κινητήρα του 
οχήματος πολλαπλά οφέλη. Τα Ε.Κ., εν 
αντιθέσει με τα συμβατικά καύσιμα 
(βενζίνη, diesel) καίγονται πλήρως, χωρίς 
να αφήνουν κατάλοιπα στο χώρο καύσης. 
Συγχρόνως, εν αντιθέσει με τα συμβατικά 
καύσιμα, δεν περιέχουν άκαυστα υλικά, 
τα οποία παραμένουν στη δεξαμενή 
καυσίμου, ενώ παράλληλα (κυρίως στο 
CNG) δύσκολα νοθεύονται. Η σωστή 
συντήρηση ενός συστήματος 
Αεριοκίνησης διασφαλίζει την ορθή 
λειτουργία του Κινητήρα και προσφέρει 
μακροζωία σε αυτόν. 
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Η μετατροπή ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο (Υγραεριοκίνηση/LPG ή Φυσικό 
Αέριο Κίνησης/CNG) έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τον ίδιο τον Κινητήρα, όσο και για 
τον κάτοχο του οχήματος αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. 

Τι διασφαλίζει τα παραπάνω οφέλη; 
Όλα τα παραπάνω οφέλη, διασφαλίζονται εφόσον τηρηθούν τρεις (3) κύριοι 
παράγοντες, κατά την αρχική μετατροπή αλλά και εν συνεχεία. 
 Ποιότητα Συστήματος Αεριοκίνησης – κατά πόσο το Σύστημα Αεριοκίνησης καλύπτει 
πλήρως (κομβικός όρος) τις προδιαγραφές λειτουργίας του συγκεκριμένου Κινητήρα 
 Ποιότητα Μετατροπής & Ρύθμισης Συστήματος – κατά πόσο η τοποθέτηση και η 
ρύθμιση λειτουργίας του Συστήματος συνάδει με τις απαιτήσεις λειτουργίας του 
συγκεκριμένου Κινητήρα 
 Ορθή τήρηση των εργασιών συντήρησης του Συστήματος – κατά πόσο η συντήρηση 
του Συστήματος τηρεί το πρόγραμμα του κατασκευαστή του. 

Οικονομία στην χρήση 
Είναι ευρέως γνωστό πως η κύρια ωφέλεια των Ε.Κ. έναντι των συμβατικών καυσίμων, 
είναι η τεράστια εξοικονόμηση που προσφέρουν στη χρήση του οχήματος. Με μια 
διαφοράς τιμής που ξεπερνάει το 50% για το Υγραέριο ή το 75% για το Φυσικό Αέριο, 
σε σχέση με την τιμή της βενζίνης, προσφέρει από μόνη της ένα αυταπόδεικτο 
επιχείρημα για την αναγκαιότητα μετατροπής κάθε οχήματος σε κίνηση με E.K. 
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Νέα Γενεά Εγχυτών Αεριοκίνησης                                    

Το γρηγορότερο Μπεκ Αεριοκίνησης της παγκόσμιας Αγοράς 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα τα Συστήματα 
Αεριοκίνησης του ιταλικού Οίκου ZAVOLI pure technology. Σήμερα, 
παρουσιάζει τη Νέα Γενεά Συστημάτων Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI. Η 
Νέα Γενεά Συστημάτων, διαθέτει συν τοις άλλοις και τους Νέους Εγχυτές 
Αεριοκίνησης PAN JET. 
Οι Νέοι Εγχυτές PAN JET, επιστέγασμα της 
τεχνολογικής και τεχνικής εξέλιξης της εταιρίας 
ZAVOLI pure technology,  φέρουν την Επανάσταση 
στην Αγορά Αεριοκίνησης. Συνεχίζοντας την 
καινοτόμο πολιτική της ZAVOLI, και οι Νέοι Εγχυτές 
βγαίνουν σε μονά Μπεκ ώστε να επιτυγχάνεται η 
καλύτερη δυνατή εγκατάσταση πάνω στον Κινητήρα.  

Πλεονεκτήματα: Πέραν της διάθεσης ‘’μονών’’ Εγχυτών, που ενισχύουν  
την πιο σωστή και ορθή εγκατάσταση αλλά και 
κατανάλωση, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, 
δηλαδή δεν αποτελούνται εσωτερικά από Κινούμενα 
Μέρη (εμβολάκια, κτλ), όπως οι παλαιού τύπου 
ηλεκτροβαλβίδας Εγχυτές, προσδίδοντας έτσι μια 
τεράστια μακροζωία εφόσον πλέον ελαχιστοποιούνται 
οι πιθανότητες διάβρωσης λόγω χρόνιας χρήσης ή 
κακής ποιότητας καυσίμου. 

Παράλληλα όμως, το κύριο χαρακτηριστικό των Νέων Εγχυτών είναι η 
ταχύτητα λειτουργίας τους (έως 1,9ms). Οι υψηλές ταχύτητες που 
λειτουργεί ο Νέο Εγχυτής, δίνει τη δυνατότητα να πιάνει το άνοιγμα 
των Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές ταχύτητες, προσδίδοντας έτσι, στα 
υψηλά φορτία, μια βελτίωση κατανάλωσης.  
 
Η ταχύτητα που αναπτύσσει ο Νέος Εγχυτής PAN JET, το κατατάσσει 
στην πρώτη θέση , και με διαφορά, των Εγχυτών Αεριοκίνησης 
παγκοσμίως, τόσο στο LPG όσο και στο CNG. 
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Τα συστήματα Αεριοκίνησης (Υγραεριοκίνηση/LPG & Φυσικό Αέριο Κίνησης/CNG) 
της ιταλικής εταιρίας ZAVOLI χαρακτηρίζονται στην παγκόσμια Αγορά 
Αεριοκίνησης ως κορυφαία επιλογή. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας 
‘’έξυπνης εμπορικής προβολής’’ ή κάποιου ‘’ικανού τμήματος marketing’’ αλλά 
επιστέγασμα προσπαθειών πολλών ετών τόσο στο Τεχνικό Επίπεδο όσο και στην 
εξέλιξη της Τεχνολογίας των Συστημάτων. 
Ο ιταλικός κολοσσός ZAVOLI διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια συστήματα 
Αεριοκίνησης για κάθε τύπο Κινητήρα – MultiPoint, Direct, Hybrid. Παράλληλα, με 
συνεχή ελέγχους και δοκιμές, προσφέρει για κάθε Κινητήρα έτοιμα τα αρχεία 
μετατροπής, τις βασικές ρυθμίσεις λειτουργίας του Εγκεφάλου Αερίου καθώς και 
όλες τις απαραίτητε πληροφορίες που διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα 
μιας μετατροπής. 

Παράλληλα, και στον Τομές της Ανάπτυξης & 
Εξέλιξης της Τεχνολογίας η ZAVOLI πρωτοπορεί και 
καινοτομεί. Με συνεχείς εξελίξεις τόσο στα 
Ηλεκτρονικά μέρη ενός Συστήματος (ECU, Harness, 
κτλ) όσο και στα Μηχανικά (Εγχυτές, Βαλβίδες, 
κτλ), καλύπτει και τις υψηλότερες απαιτήσεις των 
πιο σύγχρονων Κινητήρων. 
Η νέα γενεά Εγκεφάλων (σειρά BORA) καθώς και η 
νέα γενεά Εγχυτών Αερίου (PANJET-MTM) 
οδηγούν τις εξελίξεις της Αεριοκίνησης με 
πρωτοπόρο την ZAVOLI. 

Η τεχνική προσέγγιση που κάνει η ZAVOLI στην παραγωγή και ανάπτυξη των 
Συστημάτων Αεριοκίνησης, διασφαλίζει πως ο Κινητήρας έκαστου οχήματος, θα 
δύναται να λειτουργήσει σε όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών & των 
φορτίων του με τις ίδιες επιδόσεις, τις ίδιες τελικές, την ίδια απόδοση, τόσο στο 
Αέριο όσο και εργοστασιακά στη βενζίνη. 
Παράλληλα, η αρχική εκπαίδευση αλλά και ο συνεχής έλεγχος της ZAVOLI σε 
όλους τους Επίσημους Εγκαταστάτες των συστημάτων της, διασφαλίζει και την 
εγγύηση που παρέχει το brand ZAVOLI όσο αφορά το αποτέλεσμα έκαστης 
μετατροπής. 
Με ένα τεράστιο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών σε Ευρώπη, Αμερική, 
Ασία & Αφρική, η ZAVOLI διασφαλίζει τους κατόχους οχημάτων με σύστημα 
ZAVOLI όσο αφορά το After Sale Service. 
Στην Ελλάδα, Επίσημος & Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας ZAVOLI είναι 
η GAS THEODOROU www.autogas (info@autogas.gr) 

Εγχυτές  
ZAVOLI 

BORA  
S32 

http://www.autogas/
http://www.autogas/
http://www.autogas/
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Ρωτώντας τους ανθρώπους ποιο είναι το όνειρό τους ή τι θα 
έκαναν αν κέρδιζαν το λαχείο, οι περισσότεροι θα σας 
απαντούσαν «θα ταξίδευα σε όλο τον κόσμο».  
Γιατί, όμως, τα ταξίδια μας αρέσουν τόσο και τι καλό μας 
κάνουν;  

Υπάρχουν (τουλάχιστον) 8 απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα:  
•Τα ταξίδια βελτιώνουν την ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα (όχι αυτά 
του σχολείου, τα άλλα, τα καθημερινά) 
•Οι διακοπές μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων 
•Τα λεφτά που ξοδεύουμε σε ταξίδια μας κάνουν πιο ευτυχισμένους από αυτά 
που ξοδεύουμε σε υλικά αγαθά, σύμφωνα με έρευνες 
•Τα οφέλη του ταξιδιού είναι άμεσα: μετά από μία ή δύο ημέρες διακοπών, το 
89% των ανθρώπων παρουσιάζουν σημαντική μείωση στο άγχος 
•Τα ταξίδια ευεργετούν όσους πάσχουν από μελαγχολία και κατάθλιψη 
•Οι ταξιδιωτικές εμπειρίες προωθούν την υγεία του εγκεφάλου 
•Τα ζευγάρια που ταξιδεύουν μαζί αναφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση οικειότητας 
μεταξύ τους και βελτίωση στη σχέση τους 
•Τα ταξίδια μας κάνουν πιο έξυπνους και δημιουργικούς. 
  
Άρα, αντί να κάθεστε σπίτι σας, βλέποντας τηλεόραση, πάρτε το αυτοκίνητό σας, 
πάρτε την οικογένειά σας ή προσκαλέστε τους φίλους σας και πάτε έστω σε έναν 
κοντινό προορισμό, μακριά από την πόλη σας. 
Η Ελλάδα μας, έχει τόσο όμορφους και πλούσιους σε συναισθήματα 
προορισμούς, που σίγουρα ένας ενδιαφέρον προορισμός βρίσκεται δίπλα σας, 
όχι μακριά από την καθημερινότητά σας. 
  
Και όσο για το κόστος του ταξιδιού… μην ανησυχείτε. Η GAS THEODOROU είναι 
εδώ έτοιμη να σας προτείνει την μετατροπή του οχήματός σας σε Αεριοκίνητο 
(Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο Κίνησης), για να κάνετε τα ταξίδια σας 
οικονομικά και χωρίς τον βραχνά των ακριβών καυσίμων. 
Με την μετατροπή ενός οχήματος σε Αεριοκίνητο, το κόστος κίνησης μειώνεται 
από 50% έως και 75%, δίνοντας την δυνατότητα να μπορείτε να 
πραγματοποιείται τα ταξίδια σας χωρίς άσκοπα έξοδα. 
 

8 λόγοι που επιβεβαιώνουν πως τα ταξίδια  
κάνουν καλό στην Υγεία μας 
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β) Εντοπισμός και Υπηρεσία Πλοήγησης Πρατηρίων 
Αεριοκίνησης  σε Ελλάδα και Κύπρο. Με την επιλογή 
‘’βρες το πλησιέστερο’’, ο χρήστης εντοπίζει εύκολα το 
πλησιέστερο Πρατήριο Αεριοκίνησης στην περιοχή του, 
ενώ εφόσον το επιθυμεί τίθεται σε λειτουργία η 
Υπηρεσία Πλοήγησης προς το επιλεγμένο Πρατήριο 
Καυσίμων. 

Η GAS THEODOROU www.autogas.gr δημιούργησε μια εντελώς δωρεάν 
Εφαρμογή (Application) για Smartphones (Adroid & IPhone) , συνοδηγό και 
βοηθό όλων των κατόχων οχήματος που κινείται με Εναλλακτικά Καύσιμα 
(Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο Κίνησης). 
Η Εφαρμογή AUTOGAS.GR είναι ένας Πλοηγός (Navigator) που παρέχει τις εξής 
πληροφορίες: 

α) Εντοπισμός και Υπηρεσία Πλοήγησης όλων των Συνεργείων 
του Δικτύου GAS SERVICE-ZAVOLI σε Ελλάδα και Κύπρο. Με 
την δυνατότητα ‘’βρες το πλησιέστερο’’, ο χρήστης εντοπίζει 
το πλησιέστερο Συνεργείο Αεριοκίνησης GAS SERVICE-ZAVOLI 
στην περιοχή του, ενώ εφόσον το επιθυμεί τίθεται σε 
λειτουργία η Υπηρεσία Πλοήγησης προς το  επιλεγμένο 
Συνεργείο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

γ) Ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της 
Αεριοκίνησης (επιλογή ‘’Νέα’’).  Νέες Νομοθεσίες, εξελίξεις 
πάνω στην Τεχνολογία των συστημάτων, Εκδηλώσεις, 
Παρουσιάσεις και οτιδήποτε ενδιαφέρον πάνω στην Αγορά 
Αεριοκίνησης. 

 
δ) Επικοινωνία απευθείας με την GAS THEODOROU  
 
Η Εφαρμογή Autogas.gr είναι εντελώς Δωρεάν. Κατέβασέ την  και απέκτησε τον 
καλύτερο συνοδηγό για το αυτοκίνητό σου. 



Αυτό στην ουσία σημαίνει πως δεν 
υπάρχει “απαγορευμένο αυτοκίνητο για 
την Υγραεριοκίνηση”, αλλά αντίθετα, 
υπάρχει “για κάθε τύπο Κινητήρα, το 
κατάλληλο Σύστημα Αεριοκίνησης’’, το 
οποίο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου Κινητήρα. 
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Η μετατροπή σε Αεριοκίνηση είναι μια πολύ σοβαρή επέμβαση πάνω 
στον Κινητήρα, δηλαδή στην «καρδιά» του οχήματος. Όλοι οι 
Κινητήρες δεν είναι ίδιοι. Διαθέτουν διαφορετικές προδιαγραφές, 
διαφορετικές απαιτήσεις. 
Οι κορυφαίοι Οίκοι Αεριοκίνησης, απαντώντας σε αυτή την 
ποικιλομορφία Κινητήρων, διαθέτουν μια εξίσου μεγάλη Ποικιλία 
Συστημάτων Αεριοκίνησης. Για κάθε τύπο Κινητήρα δηλαδή, 
διαθέτουν και μια συγκεκριμένη Τεχνική Πρόταση, ένα συγκεκριμένο 
Σύστημα Αεριοκίνηση, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες 
προδιαγραφές και ξεχωριστές απαιτήσεις που έχει ο Κινητήρας που 
μας ενδιαφέρει.  

Στην Αεριοκίνηση, οφείλει ο Επαγγελματίας Εγκαταστάτης να επιλέγει 
το κατάλληλο Σύστημα κάθε τύπο Κινητήρα. Στην ουσία, το ποιό 
Σύστημα θα τοποθετηθεί σε ένα αυτοκίνητο, δεν το επιλέγει ούτε ο 
ιδιοκτήτης (ο οποίος συνήθως επιλέγει το “πιο φθηνό”) ούτε ο 
Εγκαταστάτης – το ποιό Σύστημα πρέπει να τοποθετηθεί, το επιλέγει ο 
Κινητήρας του Οχήματος. 
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές: 
Ένας Εγκαταστάτης Συστημάτων Αεριοκίνησης, που ενεργεί κατά 
αυτόν τον τρόπο, επιλέγοντας δηλαδή το Σύστημα βάση του Κινητήρα 
που έχει κάθε φορά μπροστά του, δεν θα διστάσει να παρέχει Γραπτή 
Εγγύηση για τον Κινητήρα και τα Μηχανικά Μέρη του Κινητήρα. Κάθε 
σοβαρή πρόταση, θα πρέπει να συνοδεύεται από Εγγύηση και του 
Κινητήρα. 
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Η πρόταση της στήλης ‘’CultureNews” ΄για το μήνα Νοέμβριο, δεν θα 
μπορούσε να είναι άλλη από την ξεκαρδιστική παράσταση ‘’Staying Alive’’, 
ελληνιστί ‘’σχεδόν πέθανα’’ (ελεύθερη μετάφραση) της παγκοσμίως 
γνωστής stand up comedian Κατερίνας Βρανά.  
Η παράσταση θα ανέβει στο θέατρο Αριστοτέλειον αρχικώς για δύο ημέρες 
(11/12 Νοεμβρίου 2019) αλλά ευχόμαστε να κρατήσει παραπάνω. 
Στην παράσταση, η προικισμένη με αριστοφανικό χιούμορ κωμικός, 
διακωμωδεί την θυελλώδη περιπέτεια της υγείας της με τον πλέον κωμικό 
τρόπο. 
Για όσους δεν γνωρίζουν, η αγαπημένη (και εκτός συνόρων) κωμικός, τον 
Απρίλιο του 2017, σε μια περιοδεία στην Μαλαισία για παραστάσεις 
αρρώστησε βαριά σε σημείο να κινδυνέψει η ζωή της. Το πείσμα για ζωή 
τελικά νίκησε, αφήνοντας πάρ’αυτά προβλήματα στην κίνηση, στην όραση 
και στην ομιλία της. Αυτό όμως δεν την σταμάτησε από το να συνεχίσει να 
ανεβαίνει στην σκηνή. Διότι, παρ’όλα τυα προβλήματα, το αστείρευτο 
χιούμορ της παρέμεινε αλώβητο. Στο νέο stand up show, η Κατερίνα μιλάει 
για όλα. Για Μαλαισιανούς, Βρετανούς & Έλληνες ιατρούς, τσαχπίνες 
νοσηλεύτριες και γοητευτικούς φυσικοθεραπευτές, για το πώς η κορτιζόνη 
αντικαθιστά το botox, και πολλά άλλα ξεκαρδιστικά. 
Η παράσταση αυτή καθ’αυτή, αλλά πρωτίστως η ίδια η παρουσία της 
κωμικού στο stage του Αριστοτέλειον, αποδεικνύει περίτρανα πως τίποτα 
δεν σταματάει τον επιτυχημένο άνθρωπο. 
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Κάλεσμα του ΕΟΑΝ για συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 

Μείωσης Αποβλήτων (16-24 Νοεμβρίου 2019) 
 
Με κοινό σύνθημα «Άλλαξε τις συνήθειες σου, μείωσε τα απόβλητά 
σου», οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές, ενώσεις, 
επιχειρήσεις, συλλογικά συστήματα ανακύκλωσης, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ευαισθητοποιημένοι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν 
τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Μείωσης Αποβλήτων (16-24 Νοεμβρίου 2019), τη μεγαλύτερη 
ευρωπαϊκή καμπάνια του είδους. 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
(ΕΟΑΝ) είναι ο εθνικός συντονιστής των 
δράσεων πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω της 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας EWWR 
(www.ewwr.eu). 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
οργανώσουν συγκεκριμένη δράση, η 
οποία θα εστιάζει στο τρίπτυχο «μείωση, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
(Reduce, Reuse, Recycle)». 

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να διοργανωθούν ημερίδες, εκθέσεις, 
διαγωνισμοί, ενημερώσεις ή δρώμενα με στόχο την ευαισθητοποίηση 
και την εκπαίδευση του κοινού για τη μείωση των αποβλήτων. Το 
διάστημα που θα υλοποιηθεί η δράση είναι μεταξύ 16-24 Νοεμβρίου 
2019 (πληροφορίες στο www.ewwr.eu). 
To 2018 κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης 
Αποβλήτων  υλοποιήθηκαν 14.000 δράσεις. Όλοι οι συσχετιζόμενοι 
φορείς ευελπιστούν σε μεγαλύτερη συμμετοχή για το 2019, έτος κατά 
το οποίο η περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών δείχνει 
ανοδικές τάσεις. 

http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/
http://www.ewwr.eu/
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GASTHEODOROU gastheodorou-autogas.gr 
GasTheodorou Gas Theodorou autogas 

τιμές καυσίμων 15/10/2019 


