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Η GAS SERVICE στην Παρουσίαση του Νέου ΚΙΤ Bora  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διήμερη παρουσίαση του Νέου ΚΙΤ Υγραεριοκίνησης 
Bora by ZAVOLI στη πόλη των Τρικάλων. Το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου, 
βρεθήκαμε μαζί με το Επίσημο GAS SERVICE Τρικάλών GAS SERVICE ΒΗΤΑΣ ΑΕ στην 
κεντρική Πλατεία Τρικάλων, για να παρουσιάσουμε τη νέα γενεά Συσκευών 
Υγραεριοκίνησης, Bora by ZAVOLI αλλά και γενικά την ολοκληρωμένη πρόταση του 
Δικτύου GAS SERVICE. Η προσέλευση ήταν μεγάλη και θέλουμε να πιστεύουμε πως το 
κοινό των Τρικάλων έμεινε απόλυτα ικανοποιημένο από την οργάνωση και 
διεκπεραίωση της όλης εκδήλωσης. 
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by ZAVOLI στα Τρίκαλα 
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Δίκτυο GAS SERVICE – το μεγαλύτερο 

Η GAS THEODOROU, πρωτοπόρος και καινοτόμος εταιρία Αεριοκίνησης , 
δημιούργησε το Δίκτυο GAS SERVICE, ένα Δίκτυο Συμβεβλημένων και 
Πιστοποιημένων Συνεργείων  Εγκατάστασης και Συντήρησης Συσκευών 
Υγραεριοκίνησης. 
Με την εμπειρία τόσων δεκαετιών, η GAS THEODOROU, εκπαιδεύει και 
πιστοποιεί Συνεργεία σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και κύριο Στόχο και 
Σκοπό την από κοινού Παροχή ενός Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσιών πάνω 
στην Υγραεριοκίνηση. 
Το Δίκτυο GAS SERVICE αποτελείται 
από Εξουσιοδοτημένα από την GAS 
THEODOROU Συνεργεία Εγκατάστασης-
Συντήρησης Συσκευών Αεριοκίνησης σε 
ολόκληρη την Ελλάδα και στην Κύπρο.  
  
Το Μοντέλο Λειτουργίας της GAS 
THEODOROU και των Συνεργείων του 
Δικτύου GAS SERVICE βασίζεται στις 
εξής Αρχές:  

α) Πιστή Τήρηση των Τεχνικών Οδηγιών της 
GAS THEODOROU σε θέματα Εγκατάστασης 
& Συντήρησης Συσκευών Αεριοκίνησης  
β) Κοινή Τιμολογιακή Πολιτική σε όλα τα 
Συνεργεία του Δικτύου  
γ) κοινό After Sale Service σε όλους τους 
πελάτες του Δικτύου  
δ) κατά αποκλειστικότητα Τοποθέτηση 
Συσκευών ZAVOLI pure technology  
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Δίκτυο Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα 

Κύριο μέλημά μας, να παρέχουμε το ασυναγώνιστο Πακέτο 
Ολοκληρωμένων Λύσεων πάνω στην Αεριοκίνηση, σε όλους τους πελάτες 
του Δικτύου, μέσω: 
  
 Κοινού Book Service με μοναδικό Serial Number  
για κάθε αυτοκίνητο, το οποίο μετατρέπει τον  
πελάτη κάθε Συνεργείου, σε πελάτη όλο του  
Δικτύου της GAS SERVICE 
   
 Κοινή Εγγύηση σε όλο το Δίκτυο - η Εγγύηση ισχύει για όλα τα Συνεργεία 
μας, και όχι μόνο στο Συνεργείο Αρχικής Εγκατάστασης 
  
 Κοινό After Sale Service  σε όλο το Δίκτυο. 
 
Με τα παραπάνω, ο πελάτης του Δικτύου GAS SERVICE μπορεί να νιώθει 
σίγουρος και ασφαλής με την επιλογή του, μιας και η Εγγύησή του, 
προεκτείνεται σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου. 
  
Ασχέτως πόσο μακριά από την έδρα του, βρίσκεται ένας πελάτης της GAS 
SERVICE, γνωρίζει πως δίπλα του, υπάρχει ένα Εξειδικευμένο Συνεργείο του 
Δικτύου, το οποίο δύναται να του καλύψει κάθε ανάγκη, όταν και εφόσον 
αυτή παρουσιαστεί. 
  
Όλοι οι μηχανικοί του Δικτύου GAS SERVICE έχουν λάβει την ίδια 
Εκπαίδευση και την ίδια Τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν όλοι να παρέχουν 
τις ίδιου επιπέδου Υπηρεσίες, χωρίς κανένα προβληματισμό για τον 
ιδιοκτήτη του οχήματος.  
Συγχρόνως, μέσω συχνών Σεμιναρίων Εκπαίδευσης τόσο στο Τεχνικό όσο 
και στο Εμπορικό επίπεδο, η ποιότητα Υπηρεσιών μας αναβαθμίζεται και 
εξελίσσεται πάντα πιστή στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. 
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648,00€ για CNG 

1.030,00€ για LPG 

Έχοντας διανύσει έως τώρα ήδη 120.000χλμ με Υγραεριοκίνηση, κάνω έναν 
μικρό απολογισμό. Με σημερινές τιμές καυσίμων (23/06/2015) η διαφορά 
τιμής λίτρου βενζίνης με τιμή λίτρου υγραερίου ανέρχεται σε 0,83€ 
(1.55€/lt βενζίνης – 0,72€/lt υγραερίου). 
Είμαι κάτοχος ενός Ι.Χ. 1400cc, μάρκας SKODA FABIA, με κατανάλωση 
περίπου 8lt/100klm.  
Αυτό σημαίνει πως για αυτές τις 120.000χλμ που έχω ήδη διανύσει, αν 
χρησιμοποιούσα βενζίνη, θα χρειαζόμουν 9.600lt βενζίνης δηλαδή με μια 
απλή αναλογία περίπου 14.880,00€. 
Διανύοντας αυτά τα χιλιόμετρα με Υγραέριο, το τελικό κόστος κίνησης 
ανέρχεται σε 7.344,00€, άρα με την αλλαγή του κινητήρα μου σε 
Υγραεριοκίνητο, σε αυτές τις 120.000χλμ κέρδισα 7.536,00€. 
Αν υπολογίσω και το extra κόστος της συντήρησης της Συσκευής, η οποία 
είναι κάθε 20.000χλμ και κοστίζει 50€, τότε στα 5 χρόνια που κινούμε το 
καθαρό μου κέρδος είναι 7.286,00€, σε σχέση με το κινούμουνα με βενζίνη. 
Δηλαδή 1.457,20€ κέρδος το χρόνο. 
 
Δεν γνωρίζω για άλλους, αλλά για εμένα, αυτά τα χρήματα είναι πολύ 
σημαντικά. Λόγω οικογενειακών ευθυνών, τα περίπου 1.500,00€ που μου 
περισσεύουν στην τσέπη κάθε χρόνο, από τα πάγια έξοδα κίνησης του 
οχήματός μου, με βοηθούνε να καλύψω άλλες ανάγκες, που λόγω εποχής 
είναι αυξημένες. 
 
Κάνοντας λοιπόν τον απολογισμό μου, θεωρώ πως η απόφαση να 
μετατρέψω το αυτοκίνητό μου σε υγραεριοκίνητο, ήταν μια εκ των πιο 
σωστών αποφάσεων που έχω πάρει.  
 
Και βεβαίως, η επιλογή να μετατρέψω το αυτοκίνητό μου στην GAS 
THEODOROU, διασφάλισε την επένδυσή μου στο έπακρο, μιας και το 
σύστημα δουλεύει εδώ και 5 χρόνια χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. 
 
    Περικλής Παπανικολάου 

Οι πελάτες μιλάνε 



7 
Συσκευές ZAVOLI pure technology –  

τώρα η Υγραεριοκίνηση προσιτή για κάθε τσέπη 

Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, διαθέτει μια μεγάλη 
γκάμα Συσκευών Αεριοκίνησης, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κινητήρων που 
δύναται να μετατραπούν σε Αεριοκίνητους. 
 
-Συσκευές Bora by ZAVOLI, συσκευές για Full Injection κινητήρες 8ης γενεάς. Νέα 
Τεχνογνωσία, Νέες Δυνατότητες. Καινούριος Αναβαθμισμένος Εγκέφαλος (ECU) 
Υγραερίου Bora  - καινούριοι Αναβαθμισμένοι Εγχυτές (Μπεκ) Υγραερίου PANJET, 
παρέχουν νέες δυνατότητες και τη μέγιστη ωφέλεια σε κάθε τύπο κινητήρα 
  
-Συσκευές Ghibli by ZAVOLI , συσκευές για FullInjection κινητήρες 6ης γενεάς. Η 
πλέον πολυ-δοκιμασμένη Συσκευή Υγραεριοκίνησης ZAVOLI στην Ελλάδα, με πάνω 
από 27.000 εγκαταστάσεις. 
  
-Συσκευές GAS SERVICE by ZAVOLI, συσκευές τεχνογνωσίας της GAS THEODOROU 
και της ZAVOLI, με το νέο Εγκέφαλο 8ης γενεάς Bora και τους Εγχυτές (Μπεκ) της 
αξιόπιστης 6ης γενεάς, τώρα σε ΤΙΜΗ ΣΟΚ!!!! 
  
-Συσκευές Alisei Direct by ZAVOLI, συσκευές για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες (FSi-
TSi-TFSi) με νέο Λογισμικό και απίστευτη οικονομία και για τους νέους Κινητήρες 
Άμεσου Ψεκασμού 
  
-Συσκευές ZAVOLI για κινητήρες Μονού Ψεκασμού και Καρμπυρατέρ. 
 
Με τις Σειρές της ZAVOLI να καλύπτουν κάθε απαίτηση κινητήρα αλλά και κάθε 
τσέπη, πλέον η Υγραεριοκίνηση έχει γίνει προσιτή για όλους. 
 
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σας και ενημερωθείτε 
για το δικό σας αυτοκίνητο. 
 

http://www.autogas.gr/
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Αποκλειστικά οι Νέοι Εγχυτές 
Αεριοκίνησης 

PAN JET 


