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Πρόγραμμα Επιδότησης από την ΔΕΠΑ για Συσκευή 

Φυσικού Αερίου Κίνησης 

Όπως έχει κατά αποκλειστικότητα ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό η 
autogas.gr/news, η ΔΕΠΑ, ο Επίσημος Φορέας Φυσικού Αερίου Κίνησης 
στην Ελλάδα, στα πλαίσια προβολής και προώθησης της επιλογής CNG 
για την κίνηση οχημάτων, ανακοίνωσε Πρόγραμμα Πλήρους Επιδότησης 
Συστημάτων CNG σε οχήματα. Στην ουσία, αναλαμβάνει το πλήρες 
κόστος της μετατροπής ενός βενζινοκινητήρα σε CNG (Φυσικό Αέριο 
Κίνησης), στα πλαίσια του προγράμματος που έχει ανακοινώσει. 
Το προηγούμενο  διάστημα, η ΔΕΠΑ διοργάνωσε Σεμινάρια Ένταξης 
Συνεργείων Εγκατάστασης στο Πρόγραμμα Επιδότησης, και φυσικά η GAS 
THEODOROU και τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE δεν θα 
μπορούσαν να λείψουν από αυτά. 

Τα Σεμινάρια διοργανώθηκαν σε 
δύο Τμήματα Αθήνα & Θεσσαλονίκη 
,έχοντας ως στόχο να καλύψουν 
όλες τις περιοχές που λειτουργούν 
Πρατήρια Ανεφοδιασμού CNG 
οχημάτων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα, Βόλος, Λαμία).  

Τα Συνεργία του Δικτύου GAS SERVICE έλαβαν μέρος στα Σεμινάρια και 
πήραν το Πιστοποιητικό του Επίσημου Εγκαταστάτης Συστημάτων CNG 
από την ΔΕΠΑ, για όσο αφορά τα προγράμματα Επιδότησης. 
Η ΔΕΠΑ, σε συνεργασία με την GAS THEODOROU, ανακοίνωσαν σε 
Εταιρίες που διαθέτουν εταιρικό στόλο οχημάτων, το πρόγραμμα 
πλήρους επιδότησης μιας Εγκατάστασης, και σύντομα ξεκινούν οι 
Εγκαταστάσεις στα κατά τόπους συνεργεία μας. 
Το πρόγραμμα συνεχίζεται, και όποια εταιρία επιθυμεί να λάβει μέρος σε 
αυτό, δεν έχει παρά να επικοινωνήσει με την GAS THEODOROU, ως 
Επίσημος Συνεργάτης της ΔΕΠΑ, για να δηλώσει την Αίτηση Συμμετοχής 
στο Πρόγραμμα Πλήρους Επιδότησης. 



Το μεγαλύτερο Δίκτυο Υγραεριοκίνησης 
μπες στο autogas.gr ή επικοινώνησε στο 2310523131 
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Νέοι Εγχυτές Αεριοκίνησης PAN JET από την ZAVOLI 

Η GAS THEODOROU, ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της εταιρίας 
ZAVOLI, παρουσιάζει τον νέο Εγχυτή (Μπεκ) Υγραερίου PAN-JET by 
ZAVOLI, Εγχυτής τελευταίας Γενεάς (για LPG ή CNG).  
Η βασική του καινοτομία έγκειται στο γεγονός, πως εν αντιθέσει με τις 
προηγούμενες γενεές Εχγυτών, το PANJET δεν είναι τύπου 
ηλεκτροβαλβίδας αλλά κανονικός Εγχυτής.   
Δεν αποτελείται από κινούμενα μέρη , προσδίδοντας 
μακροζωία και αποφυγή ‘’μπουκώματος’’ λόγω 
βρώμικου καυσίμου. Συγχρόνως, έχοντας τη δυνατότητα 
να δουλεύει σε υψηλότερες ταχύτητες, επιτυγχάνει 
βελτίωση κατανάλωσης τάξεως 5% σε σχέση  με τις 
προηγούμενες γενεές Εγχυτών, στις υψηλές στροφές 
λειτουργίας του Κινητήρα, παρέχοντας την μέγιστη 
δυνατή εξοικονόμηση. 
 

 
Οι νέοι Εγχυτές PANJET μπορούν να εφαρμοστούν σε 
όλους τους τύπους Συσκευών ZAVOLI pure technology 
(6ης – 7ης – 8ης γενεάς) επιτυγχάνοντας τα θετικά τους 
πλεονεκτήματα. Σε συνδυασμό με τον Νέο Εγκέφαλο Bora 
by ZAVOLI, το αποτέλεσμα ικανοποιεί και τους πλέον 
απαιτητικούς. 
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SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 

GAS SERVICE 

Το Δίκτυο GAS SERVICE και ο ιταλικός Οίκος 
Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, 
παρέχουν μια φανταστική προσφορά για τη 
μετατροπή οχήματος σε Υγραεριοκίνητο. 
 
Η προσφορά αφορά τους full injection 
κινητήρες και το νέο ΚΙΤ (συσκευή) 
Υγραεριοκίνησης GAS SERVICE by ZAVOLI. 
 
To KIT GAS SERVICE by ZAVOLI, είναι μια σειρά Συσκευών που παράγει η ZAVOLI για 
την Ελληνική Αγορά αλλά και για το Δίκτυο GAS SERVICE. 
Αποτελείται από: 
 τη νέα Μονάδα Ηλεκτρονικού Ελέγχου (Εγκέφαλος) Bora 8ης γενεάς 
 τους καταξιωμένους Εγχυτές (Μπεκ) Υγραερίου 100ΡΑΝ 
 τον κορυφαίο Υποβιβαστή Πίεσης 100ΖΕΤΑ 
και βεβαίως όλο τον υπόλοιπο εξοπλισμό των ΚΙΤ της ZAVOLI, που την καθιστούν 
κορυφαία εταιρία Αεριοκίνησης παγκοσμίως. 
 
Η σειρά GAS SERVICE by ZAVOLI αποτελείται από ΚΙΤ για κάθε τύπο Κινητήρα, 
δίνοντας τη δυνατότητα στους κατόχους κάθε αυτοκινήτου να επωφεληθούν από την 
φανταστική Τιμή Προσφοράς των εταιριών GAS SERVICE & ZAVOLI.  
Ενδεικτικά αναφέρονται οι Τύποι ΚΙΤ βάση των απαιτήσεων έκαστου Κινητήρα: 

Επισκέψου άμεσα το πλησιέστερο Συνεργείο GAS SERVICE της περιοχής σου και 
ενημερώσου για το δικό σου αυτοκίνητο. 
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Ο  GIAMPAOLO σας απαντάει 

Ερώτηση Αναγνώστη: Διαθέτω ένα αυτοκίνητο με 
turbo πρόγραμμα. Με το Υγραέριο, θα έχω τις ίδιες 
επιδόσεις και τελικές; 
Απάντηση: Η εταιρία ZAVOLI s.r.l. διαθέτει, μέσω του 
τοπικού αντιπροσώπου του, σε κάθε Αγορά, για κάθε 
τύπο Κινητήρα μια συγκεκριμένη Συσκευή 
Αεριοκίνησης, η οποία καλύπτει πλήρως και ευ όλου, 
τις ιδιαίτερες προδιαγραφές και απαιτήσεις του κάθε 
κινητήρα ξεχωριστά. Ως εκ τούτου, διασφαλίζουμε 
πως το αυτοκίνητο, μετά την Εγκατάσταση της 
κατάλληλης Συσκευής ZAVOLI pure technology, θα 
μπορεί να διατηρεί τις ίδιες Επιδόσεις, τις ίδιες 
Επιταχύνσεις, τις ίδιες Τελικές και την ίδια 
Κατανάλωση, σε όλο το φάσμα λειτουργίας του 
Κινητήρα, τόσο στο Αέριο, όσο και εργοστασιακά στη 
βενζίνη. Για αυτό το λόγο, η εταιρία μας, διαθέτει μια 
πλειάδα Συσκευών Αεριοκίνησης, ώστε να μπορεί να 
καλύπτει τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του 
κάθε κινητήρα. Υπάρχει η σειρά Ghibli by Zavoli, με 
συσκευές για Full Group Κινητήρων, η σειρά Bora by 
ZAVOLI και GAS SERVICE by ZAVOLI για Κινητήρες Full 
Injection και βεβαίως η σειρά Alisei by ZAVOLI για 
Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού. 
Ιδίως για τους Turbo Κινητήρες, διαθέτουμε τις 
αναβαθμισμένες Συσκευές SUPER, με τον 
αναγνωρισμένο παγκοσμίως Υποβιβαστή-Ρυθμιστή 
Πίεσης ZETA/S, με τον οποίο διασφαλίζουμε την 
απόλυτη ταύτιση των Επιδόσεων με το Αέριο. 
Άλλωστε, το slogan της εταιρίας μας παραμένει εδώ 
και χρόνια ‘’ίδιες επιδόσεις-ίδιες τελικές’’!!! 
 
Ο κ. Giampaolo Brancato είναι Εμπορικός Διευθυντής 
της εταιρίας ZAVOLI s.r.l. 

Αποκλειστικά από 
το Δίκτυο 
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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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Επίσημος & Αποκλειστικός 
 Εγκαταστάτης Συσκευών  
ZAVOLI pure technology 

για LPG & για CNG 

Επικοινώνησε στο 2310.523131 ή μπες στο 

www.autogas.gr 


