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Εγκατάσταση Συσκευής CNG Bora by ZAVOLI σε Renault Kangoo 4X4 & 
Δεξαμενή Τύπου 4 (Ανθρακονήματα) χωρητικότητας 14kg 

Πολιτική Απόσυρσης στο  
Δίκτυο GAS SERVICE 

Άλλαξε την παλιά 
σου, προβληματική 

Συσκευή με την 
Συσκευή Νέας 

Γενεάς 
Bora by Zavoli 

στο Δίκτυο GAS 
SERVICE 

Προσφορά 
Αλληλεγγύης από  

το Δίκτυο 
Αεριοκίνησης 
GAS SERVICE 

σελ 7 
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Συσκευή CNG (Φυσικό Αέριο Κίνησης) σε Renault 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας 
ZAVOLI,  παρουσιάζει Εγκατάσταση Συσκευής 8ης Γενεάς Bora by Zavoli σε 
Renault Kangoo 4X4, με Δεξαμενή Τύπου-4 (Ανθρακονήματα) 
χωρητικότητας 14kg καυσίμου. 

Renault Kangoo 4X4, με κωδικό Κινητήρα E7J. 
 
Συσκευή ZAVOLI: Bora Light 
 
Δεξαμενή: Τύπου4, 14kg καυσίμου 
 
(στην άκρη ο Μπάμπης ο Μηχανικός) 

Η Εγκατάσταση της Συσκευής γίνεται στο 
Μπροστά Μέρος του Κινητήρα. 
Τοποθετείται η Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου 
(Εγκέφαλος), ο Υποβιβαστής-Ρυθμιστής-
Εξαερωτής Πίεσης (Πνεύμονας), οι Εγχυτές 
Αερίου (Μπεκ), η Βαλβίδα Ασφαλίας, το 
Μανόμεντρο και η Μονάδα Πλήρωσης. 

Στόμιο Μονάδος Πλήρωσης Δεξαμενής 



Το μεγαλύτερο Δίκτυο Υγραεριοκίνησης 
μπες στο autogas.gr ή επικοινώνησε στο 2310523131 
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Kangoo 4X4 με Δεξαμενή Ανθρακονημάτων.  

Οι Δεξαμενές Τύπου-4 (Ανθρακονήματα) 
απαιτούν Ειδική Βάση Στήριξης, η οποία 
να έχει την δυνατότητα αφομείωσης των 
χαρακτηριστικών συστολής-διαστολής 
του Τύπου-4 Δεξαμενών CNG. 

Η Δεξαμενή που τοποθετήθηκε είναι 
87lt, χωρητικότητας 14kg καυσίμου CNG. 
 
Η Βαλβίδα Ασφαλείας είναι Αυτόματη. 

Διαδικασία Πλήρωσης: 
Η Δεξαμενή γεμίζει με 11,58€ και χαρίζει 
μια αυτονομία περίπου 280χλμ. 
 
 
 
Από το πρώτο γέμισμα, η Ωφέλεια 
ξεπερνάει τα 22€!!! 
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Πολιτική Απόσυρσης Παλιάς Συσκευής 

μία Καινοτόμος Προσφορά του Δικτύου Αεριοκίνησης 
GAS SERVICE 

Δυστυχώς η ελληνική αγορά Αεριοκίνησης, έχει παρουσιάσει πολλά κρούσματα 
δυσλειτουργίας οχημάτων που κινούνται με Υγραέριο, κάτι που δημιούργησε 
αρχικώς την λανθασμένη σκέψη πως η Υγραεριοκίνηση δημιουργεί προβλήματα στα 
οχήματα. 
Όπως  τονίζουμε εμείς οι άνθρωποι της GAS THEODOROU, η Υγραεριοκίνηση δεν 
προξενεί καμία αρνητική επίπτωση στον Κινητήρα, όταν η Εγκατάσταση καλύπτει 
δύο βασικούς και απαραίτητους Κανόνες: 
α) η Συσκευή που τοποθετείται, καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές του Κινητήρα &  β) η Εγκατάσταση – Ρύθμιση της Συσκευής γίνεται 
με τον προβλεπόμενο για κάθε Κινητήρα τρόπο. 
 
Ως εκ τούτου, οι περισσότερες αστοχίες που παρατηρήθηκαν στην ελληνική αγορά 
σε Εγκαταστάσεις Συσκευών Υγραεριοκίνησης, είχαν ως αιτία τις περισσότερες 
φορές την μη συμβατή Συσκευή για τον κάθε συγκεκριμένο Κινητήρα. 
 
Για το λόγο αυτό, η GAS THEODOROU και το Δίκτυο Αεριοκίνησης GAS SERVICE, 
εφαρμόζουν την Πολιτική Απόσυρσης Παλιάς Συσκευής – την αντικατάσταση 
δηλαδή από οχήματα που φέρουν μια δυσλειτουργική ή χαμηλής ποιότητας 
συσκευή υγραεριοκίνησης, με τη νέα σειρά Συσκευών Bora by Zavoli. 
 
 
 
 
 

Η Υπηρεσία της Απόσυρσης 
διατίθεται σε όλα τα Συνεργεία 
του Δικτύου Αεριοκίνησης GAS 
SERVICE και μπορεί ο κάθε 
ενδιαφερόμενος να αντλήσει 
περισσότερες πληροφορίες στο 
επίσημο site του Δικτύου GAS 
SERVICE www.autogas.gr ή στο 
κατά τόπους πλησιέστερο 
Συνεργείο GAS SERVICE. 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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Πολιτική Απόσυρσης Παλιάς Συσκευής 

μία Καινοτόμος Προσφορά του Δικτύου Αεριοκίνησης 
GAS SERVICE 

Κρατώντας το πίσω μέρος (δηλαδή Δεξαμενή, Πολυβαλβίδα, Δείκτη Στάθμης, 
Μονάδα Πλήρωσης, Σωληνώσεις Τροφοδοσίας) της παλαιάς Εγκατάστασης ως έχει, 
ο κάτοχος ενός οχήματος που παρουσιάζει δυσλειτουργίες στην υγραεριοκίνηση, 
έχει την δυνατότητα με χαμηλό κόστος να αντικαταστήσει το εμπρός μέρος της 
Εγκατάστασης (δηλαδή Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου, Εγχυτές Υγραερίου, 
Υποβιβαστής Πίεσης-Εξαερωτής, Ηλεκτροβαλβίδα), δίνοντας τη δυνατότητα στον 
Κινητήρα του να λειτουργήσει με Υγραέριο σε όλο το φάσμα λειτουργίας του, με τις 
ίδιες Επιδόσεις, τις ίδιες Τελικές και την ίδια Απόδοση, όπως με τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις της βενζίνης.  

Εξαρτήματα  
που παραμένουν 

Εξαρτήματα που 
τοποθετούνται 

Η Πολιτική Απόσυρσης αφορά όλους τους Τύπους Οχημάτων που φέρουν 
δυσλειτουργικές Συσκευές, μιας και η σειρά Συσκευών Νέας Γενεάς Bora by ZAVOLI 
διαθέτει Συσκευές για κάθε Τύπο Κινητήρα. Παρατίθεται αναλυτικός Πίνακας 
Κόστους της Πολιτικής Απόσυρσης ανά Τύπο Συσκευής.  

Τύπος Οχήματος Κόστος Απόσυρσης 

4cyl έως 140hp NoOBDii 416,00€ 

4cyl έως 140hp OBDii 448,00€ 

4cyl πάνω από 140hp 478,00€ 

5-6cyl 581,50€ 

8cyl 601,00€ 
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Ο  GIAMPAOLO σας απαντάει 

Ερώτηση Αναγνώστη: Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί 
τη ZAVOLI από τις υπόλοιπες εταιρίες που παράγουν 
συσκευές Υγραεριοκίνησης; 
Απάντηση: Η εταιρία ZAVOLI s.r.l. είναι μέλος του 
μεγαλύτερου Ομίλου Αεριοκίνησης στην παγκόσμια 
αγορά, M.T.M. Ως μέλος του ομίλου M.T.M. 
παρέχουμε μια πολύ υψηλή ποιότητα Συσκευών 
Αεριοκίνησης, δίνοντας διασφάλιση για τις ίδιες 
Επιδόσεις και τις ίδιες Τελικές με τη βενζίνη, για κάθε 
Τύπο Κινητήρα.  
Το πιο σημαντικό όμως, είναι πως η ZAVOLI έχει 
επιλέξει να διαθέτει τα προϊόντα της μόνο κατά 
αποκλειστικότητα, και όχι εμπορικά σε όλα τα 
συνεργεία. Αυτό σημαίνει πως οι Αντιπρόσωποι που 
αντιπροσωπεύουν το προϊόν της ZAVOLI σε κάθε 
χώρα, έχουν εκπαιδευτεί από τους Τεχνικούς της 
ZAVOLI και τηρούν κατά γράμμα τις Τεχνικές Οδηγίες 
της ZAVOLI για κάθε εγκατάσταση. Με αυτό τον 
τρόπο, η ZAVOLI διασφαλίζει πως κάθε όχημα που 
κινείται με Συσκευή ZAVOLI θα μπορεί να παρέχει τα 
οφέλη της Υγραεριοκίνησης στο μέγιστο. 
Εν αντιθέσει λοιπόν με άλλες εταιρίες που 
προσεγγίζουν την Υγραεριοκίνηση με Εμπορική 
Ματιά, πουλώντας απλά τις συσκευές τους σε 
διάφορα Συνεργεία ανεξαρτήτου Τεχνικής 
Κατάρτισης, η εταιρία ZAVOLI, δίνει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στο να συνάψει στρατηγικές 
συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες Εγκατάστασης-
Εμπορίας Υγραεριοκίνησης στις κατά τόπους αγορές. 
Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζουμε όλους τους 
τελικούς χρήστες του προϊόντος μας, κάτι που μας 
παρέχει την αναγνώριση της παγκόσμιας αγοράς. 
 
Ο κ. Giampaolo Brancato είναι Εμπορικός Διευθυντής 
της εταιρίας ZAVOLI s.r.l. 
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Προσφορά Αλληλεγγύης από  

το Δίκτυο Αεριοκίνησης 
GAS SERVICE 

Η εταιρία GAS THEODOROU και το Δίκτυο Αεριοκίνησης GAS SERVICE, αντιλαμβανόμενοι 
τις συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική κοινωνία μέσω της συνεχιζόμενης 
οικονομικής κατάστασης και την επιβάρυνση της μέσης ελληνικής οικογένειας από τα 
πάγια οικονομικά δεσμά που περιορίζουν την ελευθερία των δραστηριοτήτων της , 
αποδεικνύει εμπράκτως πως ‘’οι φίλοι φαίνονται στα δύσκολα’’. 

Η Προσφορά Αλληλεγγύης της GAS THEODOROU και του Δικτύου GAS SERVICE, καλύπτει 
κάθε ανάγκη και κάθε τσέπη. Συνοπτικά, παρέχει τις εξής δυνατότητες: 
 
α) Εξόφληση τοις μετρητοίς με Τιμή Προσφοράς που ξεκινάει από τα 599€+ΦΠΑ. Η 
Προσφορά αφορά τη Σειρά Συσκευών GAS SERVICE by Zavoli και καλύπτει την 
πλειονότητα των Κινητήρων. 
β) Εξόφληση μέσω Πιστωτικής Κάρτας με 50€/μήνα. Η Προσφορά αφορά όλες τις σειρές 
Συσκευών ZAVOLI 
γ) Εξόφληση μέσω Πιστωτικής Κάρτας με 12 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις. Η Προσφορά αφορά τη 
σειρά Συσκευών Bora by Zavoli. 
δ) Εξόφληση μέσω Πιστωτικής Κάρτας με 6 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις. Η Προσφορά αφορά τη σειρά 
Συσκευών GAS SERVICE by ZAVOLI και Alisei by ZAVOLI. 
ε) Εξόφληση ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ με 4 ΑΤΟΚΕΣ δόσεις. Η Προσφορά αφορά τη σειρά 
Συσκευών Bora by ZAVOLI. 
 
Η εταιρία GAS THEODOROU και το Δίκτυο Αεριοκίνησης GAS SERVICE, στέκονται δίπλα σε 
όλους τους ενδιαφερόμενους για μετατροπή των οχημάτων τους σε Υγραεριοκίνητα, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να επιλέξουν τον πιο ευέλικτο για την οικονομική τους 
δυνατότητα τρόπο εξόφλησης. 
 
Περισσότερες πληροφορίες στα κατά τόπους Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE. 

Με μια μεγάλη Προσφορά για Εγκατάσταση Συσκευής 
Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, προϊόν 
Αλληλεγγύης προς όλους τους πολίτες που επιθυμούν να 
μειώσουν τα πάγια έξοδα κίνησης των οχημάτων τους, 
μετατρέποντάς τα σε Υγραεριοκίνητα. 
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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 

για LPG & για CNG 

Επικοινώνησε στο 2310.523131 ή μπες στο 

www.autogas.gr 


