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σελ 5 

σελ 4-5 

σελ 6-7 σελ 2 Βραβεία ‘’Αλέξανδρος’’ 
για τα εξέχοντα  
GAS SERVICE  

του 2014 

σελ 3 
Συντήρηση της Συσκευής Αεριοκίνησης 

Τι πρέπει να γνωρίζω; Πόσο είναι 
απαραίτητη; 

Μεγάλο Αφιέρωμα 
TSi-FSi-TFSi με LPG 

•Τι ισχύει; 
•Συμφέρει; 
•Υπάρχει Εγγύηση; 

Δίκτυο GAS SERVICE 

Πλεονεκτήματα & Οφέλη του 

Ολοκληρωμένου Πακέτου Υπηρεσιών 

του Δικτύου. 

Ποιοι είμαστε – Γιατί να μας επιλέξετε 

http://www.autogas.gr/
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Βραβεία ‘’Αλέξανδρος 2014’’ 

Ακόμη μια χρονιά έλαβε τέλος και το Δίκτυο GAS SERVICE βράβευσε τα εξέχοντα 
Συνεργεία  που ξεχώρισαν με την παρουσία τους το 2014. 
 
Τα Βραβείο ''Αλέξανδρος'' που έχουν καθιερωθεί στο Δίκτυό μας, δίδονται ως 
επιστέγασμα των διακρίσεων των Συνεργείων μας σε μια πλειάδα Κατηγοριών 
Αξιολόγησης και Ανταπόδοσης των προσπαθειών τους μέσε σε όλο το προηγούμενη 
έτος (2014). Την παράδοση των Βραβείων ανέλαβε ο ίδιος ο Διευθυντής του Δικτύου 
GAS SERVICE, κ. Αδάμ Μουστάκα. 
 
Παρατίθενται οι Κατηγορίες Αξιολόγησης καθώς και οι ανά κατηγορία Νικητές: 
Επίτευξη Ετήσιου Στόχου Πωλήσεων: GAS SERVICE Δοξαρά (Λάρισα) 
Ποιότητα Πωλήσεων:GAS SERVICE Φλέσσας (Καλαμάτα) 
Νέο Συνεργείο με μεγαλύτερη συνεισφορά: GAS SERVICE Βήτας (Τρίκαλα) 
Τήρηση Τεχνικών Οδηγιών Δικτύου : GAS SERVICE Μενεδάτος (Σαλαμίνα) 
Τήρηση Μοντέλου Λειτουργίας Δικτύου: GAS SERVICE Παπατσίμπας (Άρτα) 
Σταθερή Ανάπτυξη Τοπικής Αγοράς: GAS SERVICE Σπανουδάκης 
Εμπορικές-Προωθητικές Ενέργειες: GAS SERVICE Μπότης (Τρίπολη) 
Αύξηση Πωλήσεων: GAS SERVICE Τσόγκας (Λαμία) 
Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης : GAS SERVICE Διαμαντόπουλος (Ορεστιάδα) 
  

GAS SERVICE Αφοί Δοξαρά – Βραβείο Επίτευξης Στόχου GAS SERVICE ΒΗΤΑΣ Α.Ε.– Βραβείο Νέου Συνεργείου 
GAS SERVICE Μενεδάτος – Βραβείο Τεχνικής Πρωτιάς 

GAS SERVICE Tσόγκας– Βραβείο Αύξησης Πωλήσεων GAS THEODOROU Αττικής– Βραβείο Franchise GAS SERVICE Διαμαντόπουλος- Βραβείο Τεχνικής Υποστήριξης 
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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 5 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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TSi-FSi-TFSi κινητήρες & Υγραεριοκίνηση : Ας  

Με την Υγραεριοκίνηση να έχει κάνει το κύκλο της και στην ελληνική αγορά, 
δημιουργεί μεγάλη εντύπωση το ότι ακόμη και μετά από τόσο μεγάλο διάστημα, 
το καταναλωτικό κοινό εξακολουθεί να πιστεύει πως ‘’υπάρχουν απαγορευμένοι 
κινητήρες για Υγραέριο’’. 
Μια τέτοια τάση, κυριαρχεί και στους Άμεσου 
Ψεκασμού (Direct Injection) Κινητήρες, τους 
γνωστούς TSi-FSi-TFSi της VW Group αλλά και 
πλέον και άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών. 
 
Το Δίκτυο GASSERVICE,Επίσημος & Αποκλειστικός 

Αντιπρόσωπος του Ιταλικού Οίκου Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, 
διαθέτει στην ελληνική αγορά τις Συσκευές 7ης γενεάς Alisei by ZAVOLI, 
συσκευές για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, δίνοντας τη δυνατότητα και σε 
αυτούς τους ιδιαίτερους κινητήρες να κινούνται με Υγραέριο. 

Οι Συσκευές 7ης γενεάς Alisei by ZAVOLI 
διαθέτουν Ειδικό Λογισμικό για κάθε Κωδικό 
Κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού, το οποίο έρχεται 
έτοιμο από το Εργοστάσιο της ZAVOLI. Έτσι η  

Εγκατάσταση διασφαλίζεται ως προς το τελικό της αποτέλεσμα, τόσο όσο αφορά 
τις Επιδόσεις και Τελικές των Κινητήρων, όσο και την Κατανάλωση. 
 
Τονίζεται πως οι Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, δεν έχουν τη δυνατότητα να 
κινούνται σε όλο το φάσμα των στροφών μόνο με Υγραέριο. Συγκεκριμένα , πάνω 
από τις 5.000στροφές, οι Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού χρησιμοποιούν 
συγχρόνως και βενζίνη, σε ένα ποσοστό αναλογίας Υγραερίου-Βενζίνης της τάξης 
του 60%-40%. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως το Υγραέριο 
μην έχοντας την ίδια θερμογόνο δύναμη με τη 
βενζίνη, δεν μπορεί να παρέχει την ψύξη του 
Κινητήρα σε αυτό το επίπεδο των στροφών, 
δίνοντας το έναυσμα στη ZAVOLI να 
ενσωματώσει τους extra ψεκασμούς βενζίνης 
ώστε να διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του 
Κινητήρα σε όλο το φάσμα στροφών του. 
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aκούσουμε τους Ειδικούς της GAS SERVICE 

Στη GAS SERVICE, τηρώντας πιστά και κατά γράμμα τις Τεχνικές Οδηγίες της ZAVOLI, 
μπορούμε να διασφαλίζουμε τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία ενός Άμεσου 
Ψεκασμού Κινητήρα, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του. 
Διατίθενται Συσκευές για πολλά μοντέλα οχημάτων όπως: 
 VW Group (VW, Audi, Skoda, Seat) 
 Mazda 
 Alfa Romeo 
 Chevrolet 
 Ford 
 KIA-Hyundai 
 Lancia 
 Opel 
 Peugeot 
 Porsche 
 Volvo 
 
 
Οι Μηχανικοί του Δικτύου GAS SERVICE, εγγυώνται τη σωστή λειτουργία του 
Κινητήρα, βάση των δοκιμών που πραγματοποιούν κατά την διάρκεια της 
Εγκατάστασης αλλά και των Τελικών Ρυθμίσεων. 
 
Αυτό βεβαίως που διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του Κινητήρα με τη Συσκευή 
Υγραεριοκίνησης ZAVOLI 7ης γενεάς είναι η τήρηση των προγραμματισμένων service 
συντηρήσεως. 
Η συντήρηση της Συσκευής γίνεται κάθε 20.000χλμ (ή 12 μήνες από το προηγούμενο 
service) και πρέπει να ακολουθείται πιστά από τον κάτοχο του οχήματος (όρος της 
Εγγύησης). 
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν όλους εσάς που έχετε στη κατοχή σας ένα αυτοκίνητο με 
Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρα, να επισκεφτείτε το πλησιέστερο Συνεργείο GAS 
SERVICE της περιοχής σας και να ενημερωθείτε για τη μετατροπή του δικού σας 
οχήματος σε Υγραεριοκίνητο.  
Είναι ότι καλύτερο μπορείτε να κάνετε για το αυτοκίνητό σας αλλά και για την τσέπη 
σας. 
Και αν επιλέξετε και το Δίκτυο GAS SERVICE, θα είναι και το πλέον εγγυημένο. 
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Τύπος Οχήματος Κόστος 

4cyl έως 140hp NoOBDii 599,00€ 

4cyl έως 140hp OBDii 699,00€ 

4cyl άνω των 140hp 799,00€ 

5-6cyl 949,00€ 

8cyl 1.049,00€ 

4cyl Direct Engine 1.260,00€ 

6cyl Direct Engine 1.540,00€ 

Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 

Με τέτοιες τιμές, όλοι μας θα γεμίζουμε 
στο…full 

Μόνο στο Δίκτυο GAS SERVICE και μόνο 
για Συσκευές ZAVOLI 


