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Η GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS  

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 
παρουσία της GAS THEODOROU και 
των Συνεργείων του Δικτύου GAS 
SERVICE στην Θεσσαλονίκη, κατά την 
διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης 2015. 
Σε ένα εντυπωσιακό εσωτερικό χώρο, 
στο Περίπτερο 15, η GAS THEODOROU 
παρουσίασε το CNG (Φυσικό Αέριο 
Κίνησης) καθώς και τις Τύπου 4 
Δεξαμενές CNG (ανθρακονημμάτων) 
σε όλους τους επισκέπτες της Έκθεσης. 
Συγχρόνως, με δύο εξωτερικά Stand 
περιμετρικά του Περιπτέρου 15, τα 
Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE 
Θεσσαλονίκης, παρείχαν μια Super 
Προσφορά για την μετατροπή σε 

Υγραεριοκίνηση σε όλους τους τυχερούς που επέλεξαν να προβούν στο κλείσιμο 
του ραντεβού τους μέσα στην Έκθεση. Συγκεκριμένα, η Super Προσφορά Έκθεσης 
περιελάμβανε έκπτωση 100€+ΦΠΑ για την Συσκευή Bora by ZAVOLI και Δώρο 
Κουπόνια Συνολικής Αξίας 150€ για δωρεάν Υγραέριο Κίνησης. 
Η επιτυχία της προσφοράς ήταν τεράστια, μιας και στις 2 ημέρες που ίσχυε η 
προσφορά, σαράντα (40) επισκέπτες της Έκθεσης έκλεισαν την προσφορά για το 
αυτοκίνητό τους και καρπώθηκαν την ωφέλειά της. 

Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS 
SERVICE συνεχίζουν τις παρουσίες τους σε 
παρόμοιες Εκθέσεις ή Events ανά την 
Ελλάδα, με εξίσου φανταστικές 
προσφορές. 
Συντονιστείτε. 
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SERVICE Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν στην ΔΕΘ 2015 
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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 

ZAVOLI – Συσκευές για κάθε Τύπο Κινητήρα 

-Συσκευές Bora by ZAVOLI, συσκευές για 
Full Injection κινητήρες 8ης γενεάς. Νέα 
Τεχνογνωσία, Νέες Δυνατότητες. 
Καινούριος Αναβαθμισμένος Εγκέφαλος 
(ECU) Υγραερίου Bora  - καινούριοι 

Ο Ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης 
ZAVOLI pure technology, διαθέτει 
μια μεγάλη γκάμα Συσκευών 
Αεριοκίνησης, καλύπτοντας ένα 
ευρύ φάσμα κινητήρων που δύναται 
να μετατραπούν σε Αεριοκίνητους. 
 

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. 
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Νέα Γενεά Εγχυτών Αεριοκίνησης PAN JET 
Το γρηγορότερο Μπεκ Αεριοκίνησης στον Κόσμο 

Το Δίκτυο GAS SERVICE, τοποθετεί κατά αποκλειστικότητα της Συσκευές 
Αεριοκίνησης του ιταλικού Οίκου ZAVOLI pure technology. Σήμερα, παρουσιάζει τη 
Νέα Γενεά Συσκευών Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI. Η Νέα Γενεά Συσκευών, 
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.  
Συγχρόνως όμως, οι Νέοι Εγχυτές είναι τύπου Injection, δηλαδή δεν αποτελούνται 
εσωτερικά από Κινούμενα Μέρη, 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 1,9millisecond). 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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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 


