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8 λόγοι που 
επιβεβαιώνουν πως τα 

ταξίδια  κάνουν καλό στην 
Υγεία μας 

Κουραστήκατε με τα προβλήματα που σας 
παρουσιάζει το Σύστημα Αεριοκίνησης του 

αυτοκίνητού  σας; 
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Δίκτυο GAS SERVICE 
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Η GAS THEODOROU , με έδρα την Θεσσαλονίκη (κεντρικές εγκαταστάσεις στην 
Γιαννιτσών 181, όπισθεν από ΚΤΕΛ Μακεδονίας), είναι η πρώτη εταιρία 
Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. Ξεκίνησε την ενασχόλησή της με την Υγραεριοκίνηση 
το 1974. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, προσπάθησε να αναπτύξει υγιώς 
τη νέα , για την εποχή, τεχνολογία, επιλέγοντας να συνεργαστεί με κορυφαίους 
Οίκους Υγραεριοκίνησης της Ευρώπης. Έως να ανοίξει η Αγορά για τα Ι.Χ. 
αυτοκίνητα, η GAS THEODOROU είχε ήδη χτίσει ένα πολύ δυνατό Brand μέσω των 
εκατοντάδων επιτυχημένων εγκαταστάσεων σε Επαγγελματικά και Δημόσιας 
Χρήσης Οχήματα. 

Με γνώμονα πάντα την παροχή υψηλού επιπέδου 
Υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, η GAS THEODOROU 
όλα αυτά στοχεύει σε καινοτόμες και πρωτοποριακές 
τεχνικές πάνω στην Εγκατάσταση-Συντήρηση των 
Αεριοκίνητων Οχημάτων, επιτυγχάνοντας την 
αναγνώριση στις συνειδήσεις των καταναλωτών ως η 
πλέον αξιόπιστη εταιρία Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. 

Η πρόταση της GAS THEODOROU δεν είναι ‘’φθηνή’’. Είναι όμως η πιο 
ολοκληρωμένη. Αντιλαμβανόμενη το πόσο σημαντική επέμβαση είναι για τον 
κινητήρα η μετατροπή του σε αεριοκίνητο, η GAS THEODOROU επέλεξε να 
χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας συστήματα, τα οποία σε συνδυασμό με την 
υψηλή τεχνογνωσία των στελεχών της, να μπορούν να παρέχουν εγγυημένο 
αποτέλεσμα σε όλους όσους την επιλέγουν για την μετατροπή του αυτοκινήτου 
τους. 
Το ολοκληρωμένο ‘’πακέτο’’ υπηρεσιών της GAS THEODOROU συνοψίζεται σε: 
 κορυφαία Συστήματα 8ης γενεάς BORA by ZAVOLI 
 Γραπτή Εγγύηση για τον Κινητήρα και τα Μηχανικά Μέρη του Κινητήρα  
 After Sale Service σε 75 Συνεργεία σε Ελλάδα & Κύπρο. 
Η καθαρά επαγγελματική προσέγγιση της GAS THEODOROU του τομέα της 
Αεριοκίνησης, όπως είναι λογικό δεν αναγνωρίστηκε μόνο από τους καταναλωτές 
αλλά και από τους κρατικούς φορείς. Ήδη η ΔΕΠΑ έχει εξουσιοδοτήσει την GAS 
THEODOROU ως Επίσημο Εγκαταστάτη Συστημάτων Φυσικού Αερίου Κίνησης, 
ενώ Δήμοι και Περιφέρειες ανά την Ελλάδα την εμπιστεύονται για την μετατροπή 
του Κρατικού & Δημόσιου Στόλου Οχημάτων. 
 
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την GAS THEODOROU στο επίσημο site της 
εταιρίας www.autogas.gr 

  – η πρώτη εταιρία Υγραεριοκίνησης στην Ελλάδα 

http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
http://www.autogas.gr/
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Με τις νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, από 01/01/2017, τα 
έξοδα μετακίνησης των οχημάτων εκτινάχθηκαν στα ύψη. Ιδίως για τις 
εταιρίες που διαθέτουν Επαγγελματικά Οχήματα, η αύξηση της τιμής της 
βενζίνης, προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στα κοστολόγια και στους 
προϋπολογισμούς κάθε επαγγελματία. 

Σε αυτή την δύσκολη περίοδο, η GAS 
THEODOROU και το Δίκτυο GAS 
SERVICE, ακόμη μια φορά στέκεται 
αρωγός των προσπαθειών των 
Επιχειρήσεων και των Εταιριών για 
μείωση του Κόστους Κίνησης των 
εταιρικών τους οχημάτων. 

Η GAS THEODOROU και το Δίκτυο GAS SERVICE ανακοινώνει μια Super 
Προσφορά για Επαγγελματικά Οχήματα όλων των τύπων, για την 
μετατροπή τους σε Φυσικό Αέριο Κίνησης. 

Το Φυσικό Αέριο Κίνησης είναι το πλέον 
οικονομικό καύσιμο, με την τιμή του να είναι 
κατά 60-65% φθηνότερο της βενζίνης, 
παρέχοντας την δυνατότητα σε όλους τους 
Επαγγελματίες που χρησιμοποιούν 
καθημερινά τα εταιρικά τους οχήματα να 
εξοικονομούν τεράστια ποσά από την μεγάλη 
διαφορά τιμής. 

Η επιδότηση είναι από 800,00€+ΦΠΑ έως και 2.400,00€+ΦΠΑ και οι 
εταιρείες που ενδιαφέρονται να καρπωθούν την Προσφορά μας, η οποία 
τονίζεται πως αφορά περιορισμένο αριθμό οχημάτων, θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν άμεσα με την GAS THEODOROU ή με τα Συνεργεία GAS 
SERVICE των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Λαμίας, Βόλου, 
Ιερισσού, Αλεξανδρούπολης και Τρικάλων 

Επιδοτούμενες Εγκαταστάσεις CNG  
σε Επαγγελματικά Οχήματα,  

αποκλειστικά στο Δίκτυο GAS SERVICE 
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μία Καινοτόμος Προσφορά του Δικτύου 

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/
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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€ 

 
Αεριοκίνησης GAS SERVICE 
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Ρωτώντας τους ανθρώπους ποιο είναι το όνειρό τους ή τι θα 
έκαναν αν κέρδιζαν το λαχείο, οι περισσότεροι θα σας 
απαντούσαν «θα ταξίδευα σε όλο τον κόσμο».  
Γιατί, όμως, τα ταξίδια μας αρέσουν τόσο και τι καλό μας 
κάνουν;  

Υπάρχουν (τουλάχιστον) 8 απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα:  
•Τα ταξίδια βελτιώνουν την ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα (όχι αυτά 
του σχολείου, τα άλλα, τα καθημερινά) 
•Οι διακοπές μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων 
•Τα λεφτά που ξοδεύουμε σε ταξίδια μας κάνουν πιο ευτυχισμένους από αυτά 
που ξοδεύουμε σε υλικά αγαθά, σύμφωνα με έρευνες 
•Τα οφέλη του ταξιδιού είναι άμεσα: μετά από μία ή δύο ημέρες διακοπών, το 
89% των ανθρώπων παρουσιάζουν σημαντική μείωση στο άγχος 
•Τα ταξίδια ευεργετούν όσους πάσχουν από μελαγχολία και κατάθλιψη 
•Οι ταξιδιωτικές εμπειρίες προωθούν την υγεία του εγκεφάλου 
•Τα ζευγάρια που ταξιδεύουν μαζί αναφέρουν μεγαλύτερη αίσθηση οικειότητας 
μεταξύ τους και βελτίωση στη σχέση τους 
•Τα ταξίδια μας κάνουν πιο έξυπνους και δημιουργικούς. 
  
Άρα, αντί να κάθεστε σπίτι σας, βλέποντας τηλεόραση, πάρτε το αυτοκίνητό σας, 
πάρτε την οικογένειά σας ή προσκαλέστε τους φίλους σας και πάτε έστω σε έναν 
κοντινό προορισμό, μακριά από την πόλη σας. 
Η Ελλάδα μας, έχει τόσο όμορφους και πλούσιους σε συναισθήματα 
προορισμούς, που σίγουρα ένας ενδιαφέρον προορισμός βρίσκεται δίπλα σας, 
όχι μακριά από την καθημερινότητά σας. 
  
Και όσο για το κόστος του ταξιδιού… μην ανησυχείτε. Η GAS THEODOROU είναι 
εδώ έτοιμη να σας προτείνει την μετατροπή του οχήματός σας σε Αεριοκίνητο 
(Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο Κίνησης), για να κάνετε τα ταξίδια σας 
οικονομικά και χωρίς τον βραχνά των ακριβών καυσίμων. 
Με την μετατροπή ενός οχήματος σε Αεριοκίνητο, το κόστος κίνησης μειώνεται 
από 50% έως και 65%, δίνοντας την δυνατότητα να μπορείτε να 
πραγματοποιείται τα ταξίδια σας χωρίς άσκοπα έξοδα. 
 

8 λόγοι που επιβεβαιώνουν πως τα ταξίδια  
κάνουν καλό στην Υγεία μας 
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Test Drive: Θεσσαλονίκη-Μουδανιά  
με Βενζίνη,LPG ή CNG;  Τι συμφέρει; 

Για τους περισσότερους Θεσσαλονικείς, ο πλέον δημοφιλής προορισμός τους 
καλοκαιρινούς μήνες είναι η Χαλκιδική. 
Σχεδόν κάθε Παρασκευή η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκη-Μουδανιών γεμίζει με 
αυτοκίνητα που κατευθύνονται προς κάποια παραλία ή παραθαλάσσια πόλη 
της Χαλκιδικής. 
Πόσο όμως κοστίζει αυτή η μετακίνηση; Πόσα είναι τα έξοδα του «πήγαινε-
έλα» κάθε τριήμερο προς τον αγαπημένο μας προορισμό; 
Κάναμε την διαδρομή Θεσσαλονίκη (κέντρο) – Νέα Μουδανιά (κόμβος) με τρία 
ίδια αυτοκίνητα, χρησιμοποιώντας όμως τρία διαφορετικά καύσιμα : βενζίνη-
Υγραέριο-Φυσικό Αέριο, ώστε να μετρήσουμε την εξοικονόμηση που παρέχει η 
κάθε εναλλακτική. 
Και ας δούμε τα αποτελέσματα: 

Διαδρομή: Θεσσαλονίκη-Κόμβος Μουδανίων 
Απόσταση: 61χλμ 
Μέση ταχύτητα : 90-100χλμ/ώρα 
Όχημα: Skoda Fabia 1400cc 

 
Κατανάλωση Βενζίνης: 5,20lt Κόστος: 8,06€ 
Κατανάλωση LPG: 5,50lt Κόστος: 4,73€ 
Κατανάλωση CNG: 3,06kg Κόστος: 2,63€ 

 
Είναι φανερό πως η Εξοικονόμηση που παρέχουν τα εναλλακτικά καύσιμα είναι 
τεράστια. Στην περίπτωση του Υγραερίου, παρατηρείται μια εξοικονόμηση της 
τάξης του 41% σε σχέση με τη βενζίνη, ενώ στην περίπτωση του Φυσικού 
Αερίου Κίνησης, η εξοικονόμηση ξεπερνάει το 66%. 
 
Υπολογίζοντας πως κατά μέσο όρο (βάση επίσημων στατιστικών) την περίοδο 
Ιούνιος-Αύγουστος, κάθε Θεσσαλονικιός ταξιδεύει προς Χαλκιδική περίπου 12-
20 φορές, αντιλαμβανόμαστε εύκολα το ποσό που εξοικονομεί ο καθένας μας 
με την μετατροπή του οχήματός του σε Αεριοκίνητο. 
 
Το καλοκαίρι ήρθε. Χαρείτε το με Αεριοκίνηση στην GAS THEODOROU. 
Επικοινωνήστε στο 2310523131 ή στο info@autogas.gr 
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Γιαννιτσών 181 (όπισθεν ΚΤΕΛ Μακεδονίας) 
τηλ. 2310523131 ∙   


