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σελ 5 

σελ 2-3 GAS THEODOROU & Δίκτυο GAS SERVICE –  
Το CNG είναι εδώ και μεγαλώνει 

 
Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS SERVICE, Επίσημοι Συνεργάτες της 
ΔΕΠΑ στην ανάπτυξη της Αγοράς CNG (Φυσικού Αερίου Κίνησης) έχουν 
ήδη τοποθετήσει σε αρκετά Ι.Χ. οχήματα Συσκευές CNG. 

σελ 5 

σελ 4 Νέοι Κωδικοί Κινητήρων 
Άμεσου Ψεκασμού, τώρα σε 
Υγραέριο με τα Συστήματα 

7ης Γενεάς 
ALISEI by ZAVOLI 

Δίκτυο 
ZAVOLI  

GAS POINT 
στην 

Ελλάδα 

σελ 5 

Πέντε χρόνια Δίκτυο GAS 
SERVICE στην Ελλάδα 
-τι νέο έφερε 
-πως βοήθησε στην υγιή 
ανάπτυξη της Αγοράς LPG 
-πως αντιμετωπίζει τον 
ανταγωνισμό 
 
Συνέντευξη με τον Διευθυντή 
του Δικτύου GAS SERVICE 
στην Ελλάδα, τον κ. Αδάμ 
(Adam) Μουστάκα. 

http://www.autogas.gr/
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Η GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS  

Η εταιρία GAS THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, Επίσημοι 
Συνεργάτες της ΔΕΠΑ στην ανάπτυξη της Αγοράς CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) στην 
ελληνική αγορά, έχουν ήδη ξεκινήσει δυναμικά τις εγκαταστάσεις Συσκευών CNG σε 
Ι.Χ. οχήματα. 
Ήδη τα Συνεργεία του Δικτύου που εδρεύουν στις πόλεις που λειτουργούν Πρατήρια 
Ανεφοδιασμού Φυσικού Αερίου Κίνησης (CNG), έχουν ξεκινήσει και προωθούν την νέα 
αυτή εναλλακτική, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους των 
ευρύτερων περιοχών τους, να επιλέξουν μεταξύ των δύο (2) πλέον εναλλακτικών 
καυσίμων. 

Οχήματα που μετατρέψαμε: Mercedes E200 Compressor, BMW 525, Audi A3, VW 
Passat Turbo, Renault Laguna, Fiat Doblo, Suzuki Swift, VW Candy, Renault Thalia, 
Vw Golf και έπονται δεκάδες άλλα. 

Πρατήρια Ανεφοδιασμού CNG λειτουργούν σήμερα σε 
Αθήνα (3 Πρατήρια) , Θεσσαλονίκη (2 Πρατήρια) και Λάρισα 
(1 Πρατήριο). Πολύ σύντομα ξεκινάει η λειτουργία του 
πρώτου Πρατηρίου CNG στο Βόλο και σε λίγους μήνες και 
στη Λαμία θα λειτουργήσει ακόμη ένα Πρατήριο. 
Σε όλες τις παραπάνω περιοχές, το Δίκτυο GAS SERVICE 
διαθέτει Συνεργεία Εγκατάστασης-Συντήρησης Συσκευών  
Αερίων Καυσίμων, με αποτέλεσμα ήδη να έχουμε και τις πρώτες ενδείξεις 
ενδιαφέροντος από ιδιοκτήτες οχημάτων που αρχίζουν και αναρωτιούνται για τα 
οφέλη της νέας αυτής εναλλακτικής. 
 
Ήδη στην Θεσσαλονίκη, στα κεντρικά της GAS THEODOROU (Γιαννιτσών 181, όπισθεν 
ΚΤΕΛ Μακεδονίας) , έχουν πραγματοποιηθεί 12 Εγκαταστάσεις Συσκευών CNG σε Ι.Χ. 
οχήματα, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως το δεδομένο της λειτουργίας δύο Πρατηρίων 
Ανεφοδιασμού. Στην Αθήνα, όπου εδρεύουν τρία Πρατήρια CNG, έχουμε ήδη 
πραγματοποιήσει 4 Εγκαταστάσεις. 
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SERVICE αναπτύσσουν το CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) 

Η εταιρία GAS THEODOROU είναι ο Αποκλειστικός και Επίσημος Αντιπρόσωπος του 
ιταλικού Οίκου Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology. Οι Συσκευές CNG που 
χρησιμοποιεί είναι: 
α) για Full Injection Κινητήρες – Bora by ZAVOLI 8ης γενεάς 
β) για Direct Injection Κινητήρες – Alisei by ZAVOLI 7ης γενεάς. 
 
Οι Δεξαμενές που χρησιμοποιούμε είναι Τύπου 1 (σιδερένιες) και Τύπου 4 (ελαφριού 
τύπου – ανθρακονήμματα). 
Αν και υπάρχει μεγάλη ποικιλία Δεξαμενών CNG στην γκάμα της GAS THEODOROU, 
λόγω του μικρού (προς το παρών) Δικτύου Πρατηρίων Ανεφοδιασμού CNG στην 
Ελλάδα, οι Δεξαμενές που έως σήμερα έχουμε χρησιμοποιήσει για Εγκαταστάσεις μας 
είναι: 
Τύπου 1 (σιδερένιες) 
-6kg καυσίμου, σε VW Golf, VW Candy, Fiat Doblo, Suzuki Swift 
-10kg καυσίμου, σε Mercedes E200 Combressor, BMW 525,  Renault Thalia 
Τύπου 4 (ανθρακονήμματα) 
-6,5kg καυσίμου, σε Audi A3,  
-14kg καυσίμου, σε VW Passat Turbo, Renault Laguna,  MercedesE200 Combressor 
 
Οι Δεξαμενές CNG Τύπου 4, είναι μικρότερου βάρους, έχουν την δυνατότητα λόγω 
συστολής-διαστολής μεγαλύτερης χωρητικότητας καυσίμου, αλλά βεβαίως έχουν και 
μεγαλύτερο κόστος (σχεδόν 2,5 φορές πάνω από την αντίστοιχη Δεξαμενή Τύπου 1). 

Αναλόγως το όχημα, αλλά και τη χρήση που απαιτεί το κάθε όχημα ξεχωριστά, και 
με δεδομένο τον συγκεκριμένο αριθμό Πρατηρίων Ανεφοδιασμού CNG σε κάθε 
πόλη αλλά και την αυτονομία που παρέχει κάθε Δεξαμενή CNG ανά αυτοκίνητο, 
όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE μπορούν να προτείνουν και να 
τοποθετήσουν την Δεξαμενή CNG που καλύπτει κάθε ανάγκη. Ενημερωθείτε στο 
www.autogas.gr 
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Νέοι Κωδικοί Κινητήρων Άμεσου Ψεκασμού (Direct Engines) 

από την ZAVOLI pure technology και την GAS THEODOROU 

Η GAS THEODOROU, ως Επίσημος και Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της 
εταιρίας ZAVOLI pure technology σε Ελλάδα και Κύπρο, διαθέτει τις 
Συσκευές 7ης Γενεάς Alisei by ZAVOLI για Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού 
(Direct Engines). Εδώ και χρόνια, με τον Εγκέφαλο 200ΙΝDirect, η εταιρία 
ZAVOLI παρέχει διασφαλισμένη μετατροπή direct κινητήρων σε 
Υγραεριοκίνητους. Η Λίστα των Κινητήρων Άμεσου Ψεκασμού, μεγαλώνει 
συνεχώς, μιας και νέοι Κινητήρες προστίθενται στη Λίστα της ZAVOLI, ως 
κινητήρες που δύναται να μετατραπούν. 
Το τελευταίο διάστημα, η ZAVOLI έχει παράγει και δεύτερο Εγκέφαλο (ECU) 
για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες. Ο νέος Εγκέφαλος λειτουργεί εξίσου 
στους V6 Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού αλλά και σε αρκετούς 4κύλιδνρους 
Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού που έως εχθές, δεν μπορούσαν να 
μετατραπούν σε Υγραεριοκίνητους. 
Με τον Νέο Εγκέφαλο της ZAVOLI, πλέον δύναται να μετατραπούν 
Κινητήρες όπως: 
 
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. 
-VW Group: CALA, CCEA, CAJA, AUK, BHK, BAR,CJZA, CDVA, CJZB 
-Porsche: M55/01, M55/02 
-Chevrolet: 3.6L  
 
Και βεβαίως, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εντάσσονται συνεχώς και άλλοι 
Κωδικοί Direct Engines στον προηγούμενο Εγκέφαλο της ZAVOLI. 
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο GAS SERVICE της περιοχής σας και 
ενημερωθείτε για το δικό σας αυτοκίνητο. 
Τώρα η Υγραεριοκίνηση, πιο προσιτή από ποτέ και για Άμεσου Ψεκασμού. 
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Δίκτυο Υγραεριοκίνησης ZAVOLI 

To Δίκτυο GAS SERVICE είναι το Αποκλειστικό Δίκτυο ZAVOLI GAS POINT σε 
Ελλάδα και Κύπρο. 
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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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Πέντε χρόνια GAS SERVICE στην Ελληνική Αγορά 

Η GASSERVICE, ξεκινώντας τον ΜΑΡΤΙΟ του 2010, στόχευσε στην υλοποίηση ενός εγχειρήματος πρωτόγνωρου για τα δεδομένα της ελληνικής 
αγοράς. Με πρωταρχικό της στόχο την δημιουργία Δικτύου αμοιβαίας και εξίσου αποτελεσματικής παροχής Υπηρεσιών εγκατάστασης και 
συντήρησης συσκευών Υγραεριοκίνησης, κατόρθωσε από τον πρώτο καιρό να επιτύχει θετικά αποτελέσματα. 
Η GASSERVICE, επένδυσε και επενδύει στη διαφήμιση και προβολή των υπηρεσιών της, σχεδόν σε όλα τα μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, 
Τύπος), διεκδικώντας με επιτυχία την ανάδειξη του ονόματός της στην ελληνική αγορά. Συγχρόνως, με την εντυπωσιακή παρουσία σε 
κεντρικές πλατείες σε διάφορες πόλεις, τονώνουμε το ενδιαφέρον του κοινού, γνωστοποιώντας τα οφέλη των υπηρεσιών που προσφέρουμε, 
αλλά και αναδεικνύουμε την επαγγελματική οπτική της δουλειάς μας. 
ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
Η Ανάπτυξη της Αγοράς της Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα, έχει αυξητικό ρυθμό. Σύμφωνα με στατιστικές και έρευνες, οι Έλληνες 
καταναλωτές όχι μόνο γνωρίζουν για την επιλογή της μετατροπής, αλλά στην πλειοψηφία τους , σκέφτονται να προχωρήσουν σε μετατροπή 
του δικού τους αυτοκινήτου. Όπως όλα δείχνουν, η ζήτηση θα συνεχίζει να αυξάνεται το επόμενο διάστημα. Παράλληλα όμως, όπως ισχύει 
στους Νόμους της Οικονομίας, θα αυξάνεται και η Προσφορά. Η GASSERVICE, έχοντας επενδύσει όλο αυτό το διάστημα ορθή και 
επαγγελματική ανάπτυξη του Δικτύου της, οφείλει να πρωτοστατήσει και στο επόμενο διάστημα, στην αγορά της Υγραεριοκίνησης. 
Έχοντας όλα τα πλεονεκτήματα που απαιτεί η δουλειά μας, οφείλουμε να αποδείξουμε εμπράκτως την αξία μας. 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ GAS SERVICE 
Η Ανάπτυξη του Δικτύου μας και της Δυναμικής που εκφράζεται μέσα από τα Συνεργία μας, βασίζεται σε τρεις κύριους παράγοντες: 
-Την  ποιότητα της δουλειάς μας 
-Την  εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο 
-Τα πλεονεκτήματα του Δικτύου. 
Αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά, που μας διαφοροποιούν πρώτιστα από τον ανταγωνισμό μας,  τονίζονται και προωθούνται με συγκεκριμένο 
τρόπο και συγκεκριμένη μέθοδο. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
Ο ανταγωνισμός αυτή τη στιγμή, είναι πολύ ανώριμος, κάτι που οφείλεται στο ότι έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό την ενασχόλησή του με 
τις εγκαταστάσεις συσκευών υγραεριοκίνησης. Η απουσία Επιχειρηματικότητας (επιστημονικής ανάλυσης εμπορικής πολιτικής) σε 
συνδυασμό με την απουσία οποιαδήποτε αναλυτικής κοστολόγησης της φύσης της δουλειάς από συνεργεία που άνοιξαν εχθές και 
προσπαθούν να ‘’μάθουν’’ τη δουλειά στις πλάτες των πελατών τους, δημιουργεί αστάθεια και αναξιοπιστία στην αγορά. 
Η άγνοια που επικρατεί στο χώρο, και προκαλείται κυρίως από την λανθασμένη επιλογή ορισμένων εισαγωγέων να διαθέσουν εμπορικά τα 
διάφορα ΚΙΤ, δημιουργούν το κίνδυνο αρκετά συνεργεία να χρησιμοποιούν συσκευές αναξιόπιστες, χαμηλής ποιότητας, με κίνδυνο να 
δημιουργήσουν πρόβλημα στο αυτοκίνητο του πελάτη τους. 
Όλα τα παραπάνω, αρνητικά χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών μας, καθιστούν το Δίκτυο της GASSERVICE, μια αξιόπιστη και αποδεδειγμένα 
αποτελεσματική επιλογή των πελατών. 
Μην μπορώντας ο ανταγωνισμός να ανταπεξέλθει των παραπάνω καθοριστικών , για την επιλογή κάθε ενδιαφερόμενου, παραγόντων, 
καταφεύγει στην εύκολη λύση της μείωσης της τιμής της συσκευής. 
Για να μπορέσει δηλαδή να ανταγωνιστεί την εμπειρία, την αναγνωρισημότητα και την αποτελεσματικότητα των συνεργείων της GASSERVICE, 
επιλέγει 
α) να μειώσει το ποσοστό κέρδους του-κάτι που μειώνει την δυνατότητα ‘’επιβίωσής’’ του. 
β) να χρησιμοποιεί χαμηλότερης ποιότητας συσκευές-κάτι που εξίσου των οδηγεί σε επαγγελματική καταστροφή του ονόματός του. 
 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ GAS SERVICE 
Αυτό που  κάνουμε είναι: 
– Kερδίζουμε την εμπιστοσύνη του πελάτη για να αισθάνεται σίγουρος για την επιλογή του 
-Ήμαστε πιο αποφασιστικοί  στην πώληση με σιγουριά για αυτό που πουλάμε. 
Δεν τίθεται σύγκριση τιμής. 
Τα 100-200-300€ που ενδέχεται να πληρώνει παραπάνω σε εμάς ο κάθε πελάτης σε εμάς ΔΕΝ δηλώνει μια ‘’πιο ακριβή’’ υπηρεσία, αλλά μια 
‘’πιο ολοκληρωμένη’’ υπηρεσία που του παρέχουμε. 
Ενημερώνουμε κάθε πελάτη για τα πλεονεκτήματα του Δικτύου, ώστε να κατανοεί εύκολα και απλά, πως όλες οι παροχές του Δικτύου που 
του παρέχουμε, αξίζουν μια μικρή επιβάρυνση, η οποία θα γίνει μια φορά, και θα του παρέχει υπηρεσίες για πάντα και για παντού. 
Μόνο το θέμα της εγγύησης, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί και ως ‘’γεωγραφική προέκτασή’’ της, με το Δίκτυο, μπορεί από μόνο του να 
αιτιολογήσει την όποια διαφορά υπάρχει μεταξύ της τιμής της δικής μας και του Χ-Ψ ανταγωνιστή μας, ο οποίος αδυνατεί να δώσει ένα τόσο 
σπουδαίο κίνητρο. 
Μετά από ένα χρονικά διάστημα που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο της αγοράς της υγραεριοκίνησης, τα δικά μας συνεργεία θα συνεχίζουν να 
δουλεύουν, εφόσον οι υπηρεσίες που παρέχουμε (σιγουριά-αξιοπιστία-αποτελεσματικότητα), θα θεωρούνται δεδομένες για όλους. 
Είτε ο ανταγωνισμός θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές, άρα θα βγει και πιο ακριβός από εμάς, είτε θα επιλέξει την εύκολη λύση, της 
οικιοθελούς υποχώρησης. 
Σε αυτό το δρόμο, η GAS SERVICE είναι οδηγός και πρωτοπόρος. 
    ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
    GAS SERVICE ΑΔΑΜ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 
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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 

599€!!! 


