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Ο ιταλικός Οίκος Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, θεωρείται 
δικαίως ως ένας εκ των κορυφαίων Κατασκευαστών Συστημάτων 
Αεριοκίνησης στην παγκόσμια Αγορά. Με πολύχρονη εμπειρία πάνω  

σε Συστήματα Αεριοκίνησης 
(Υγραεριοκίνηση & Φυσικό Αέριο Κίνησης), 
καινοτομεί εδώ και πολλές δεκαετίες στην 
παγκόσμια αγορά, καθιστώντας το brand 
ZAVOLI ως ένα εκ των πλέον 
αναγνωρισμένων brands Αεριοκίνησης. 

Για ποιους όμως λόγους, η ZAVOLI έχει αυτή την αναγνώριση; 
Η εταιρία ZAVOLI ανήκει στο Group WestPort, ένα Group εταιριών 
Αεριοκίνησης που συμπεριλαμβάνει και άλλες εταιρίες όπως οι MTM, 
BRC, Tomasetto Achille, OMVL, Valtek, κτλ. 
Από την πρώτη σύσταση του Group, η εταιρία ZAVOLI ανέλαβε όχι 
μόνο την Εμπορική Διεύθυνση του Ομίλου, αλλά κυρίως, το Τεχνικό 
Τμήμα του Ομίλου και κυρίως το Τμήμα R&D (έρευνα και εξέλιξη). 
 
Τα καινοτόμα Συστήματα της ZAVOLI, τα οποία καλύπτουν τις 
απαιτήσεις λειτουργίας του συνόλου των Κινητήρων, σε συνδυασμό με 
την ,μέσω τεχνικής προσέγγισης, εμπορικής τους διάθεσης, 
διασφαλίζουν τους καταναλωτές που επιλέγουν Σύστημα ZAVOLI για το 
αυτοκίνητό τους, καθώς τους δύνεται η δυνατότητα να καρπωθούν 
πλήρως την μεγάλη οικονομία που παρέχουν τα Εναλλακτικά Καύσιμα 
(Ε.Κ.) για την κίνηση των οχημάτων. 
Η νέα γενεά Συστημάτων Αεριοκίνησης BORA by ZAVOLI, με την 
καινοτόμα Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (ECU) και τους νέους Εγχυτές 
τύπου Injection PANJET, παρέχουν ίδιες επιδόσεις και ίδια απόδοση 
στον Κινητήρα, απαντώντας σε προκρίσεις των προηγούμενων 
συστημάτων αεριοκίνησης.  
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Η ποιότητα Επιλογής Συστήματος ZAVOLI, διασφαλίζει την Καλή 
Λειτουργία του Κινητήρα στο Εναλλακτικό Καύσιμο, κυρίως για τους 
εξής λόγους: 
α) Ποιότητα Συστήματος. Μόνο η ZAVOLI διαθέτει μια τεράστια γκάμα 
Συστημάτων Αεριοκίνησης, ικανές να καλύψουν πλήρως τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του Κινητήρα. Για την εταιρία ZAVOLI, κάθε  

Κινητήρας έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές 
λειτουργίας, για αυτό το λόγο παρέχει για κάθε 
τύπο Κινητήρα συγκεκριμένο Σύστημα . Στόχος 
ενός συστήματος ZAVOLI, είναι να παρέχει την 
δυνατότητα στον κινητήρα να δουλεύει σε όλο το 

φάσμα λειτουργίας των στροφών και των φορτίων, στο Ε.Κ. με τις ίδιες 
εργοστασιακές συνθήκες λειτουργίας που έχει και στη βενζίνη. 
β) Ποιότητα Εγκατάστασης. Η εταιρία ZAVOLI δεν διαθέτει εμπορικά 
τα Συστήματά της. Μέσω τοπικών Αντιπροσώπων, εκπαιδεύει και 
πιστοποιεί Συνεργεία Αερίων Καυσίμων, ώστε να διασφαλίζει την 
ποιότητα Εγκατάστασης. Ένα μη εξουσιοδοτημένο Συνεργείο, όση 
εμπειρία ή πείρα να έχει πάνω σε μετατροπές συστημάτων 
Αεριοκίνησης, δεν μπορεί να προμηθευτεί Σύστημα ZAVOLI εφόσον 
δεν έχει παρακολουθήσει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, κάτι που 
διασφαλίζει πως ο τεχνικός που τοποθετεί σύστημα ZAVOLI, γνωρίζει 
όλες τις λεπτομέρειες ορθής λειτουργίας του Συστήματος 
γ) After Sale Service στο δίκτυο Συνεργείων ZAVOLI. Σε συνέχεια του 
παραπάνω χαρακτηριστικού, ο κάτοχος ενός συστήματος ZAVOLI 
αποκτάει την δυνατότητα After Sale Service σε όλα τα 
Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία ZAVOLI στην Ελλάδα. Ασχέτως που έχει 
γίνει η μετατροπή, ο κάτοχος ενός συστήματος ZAVOLI μπορεί να λάβει 
υπηρεσίες After Sale Service σε οποιοδήποτε Επίσημο ZAVOLI Service 
σε όλη την Ελλάδα.  
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Βαρέθηκες να πηγαινοέρχεσαι συνεχώς στο συνεργείο σου, για 
προβλήματα που σου δημιουργεί το σύστημα Υγραερίου σου; 
Διαπιστώνεις πως ο Κινητήρας σου, λειτουργεί με μειωμένες επιδόσεις ή 
με αυξημένη κατανάλωση; 
Απόσυρε το παλαιό σου Σύστημα, και αντικατέστησέ το  με ένα Σύστημα 
Νέας Γενεάς της εταιρίας ZAVOLI pure technology, στην GAS THEODOROU. 

Στην GAS THEODOROU τοποθετούμε 
τα κορυφαία Συστήματα νέας Γενεάς 
BORA by ZAVOLI, τα οποία 
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Κινητήρα, σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας των στροφών και 
των φορτίων του, με τις ίδιες 
επιδόσεις, τις ίδιες τελικές και την  

ίδια απόδοση. Η σειρά Συστημάτων νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI, καλύπτει 
όλο το φάσμα των κινητήρων, MultiPoint Injection, Direct Injection, Hybrid. 
 
Ενημερώσου σήμερα στην GAS THEODOROU και αντικατέστησε το παλιό 
σου σύστημα με ένα νέας Γενεάς BORA by ZAVOLI και δες τι πραγματικά 
σημαίνει Υγραεριοκίνηση. 
 
Νομιμοποίηση: Βάση της Νομοθεσίας, η αντικατάσταση Συστήματος 
οφείλει να περάσει εκ νέου την διαδικασία Αρχικής Δήλωσης του 
Συστήματος, χωρίς όμως να απαιτείται η έκδοση εκ νέου Άδειας 
Κυκλοφορίας.  
 
Εγγύηση: Για κάθε Πολιτική Απόσυρσης, η GAS THEODOROU παρέχει 
Γραπτή Εγγύηση δύο (2) ετών ή 100.000χλμ (εφόσον αυτά συμπληρωθούν 
νωρίτερα από 24 μήνες) η οποία καλύπτει τόσο τα Υλικά όσο την Καλή 
Λειτουργία του Κινητήρα.  
 
 

Πολιτική       Απόσυρσης παλιού Συστήματος 
 Υγραεριοκίνησης στην GAS THEODOROU 
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Η εταιρία GAS THEODOROU, υπήρξε η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που μετέτρεψε 
σε Αεριοκίνητο έναν Κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού (Direct Injection), το 2007. Από 
τότε, έχει μετατρέψει χιλιάδες Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού, είτε σε 
Υγραεριοκίνηση (LPG) είτε ,τα τελευταία χρόνια, σε Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG).  

Τα Συστήματα που χρησιμοποιεί είναι 
της ZAVOLI και συγκεκριμένα δύο 
εκδόσεις: της 7ης γενεάς (Alisei Direct) 
ενώ σε όσους Κινητήρες είναι εφικτό, 
τοποθετούνται τα Συστήματα 8ης Γενεάς 
(Bora Direct). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Το Τεχνικό Τμήμα της GAS THEODOROU μελετάει προσεκτικά την κάθε περίπτωση 
Κινητήρα, ώστε να επιλεχθεί το κατάλληλο Σύστημα (κάθε έκδοση αποτελείται από 
μια μεγάλη γκάμα Συστημάτων), ώστε να διασφαλιστεί πως το Σύστημα θα 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές λειτουργίας που έχει ο Κινητήρας Άμεσου 
Ψεκασμού στην βενζίνη. Σε αυτή την διαδικασία επιλογής, σπουδαίο ρόλο παίζει και 
η ZAVOLI, εφόσον διαθέτει για κάθε Κωδικό Κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού, αλλά και 
για κάθε MED Εγκεφάλου Βενζίνης, συγκεκριμένο Σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα στην μετατροπή. 
Διατίθενται Συστήματα για σχεδόν όλους τους Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού των 
μοντέλων: Alfa Romeo, VW Group (Audi, VW, Seat, Skoda), Cadillac, Chevrolet, 
Citroen, Ford, KIA-Hyundai, Lancia, Land Rover, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, 
Porsche, Volvo. Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε για το δικό σας αυτοκίνητο, απλά 
γνωστοποιήστε μας τον Κωδικό Κινητήρα σας, όπως αυτός αναγράφεται στο Πεδίο 
Ρ5 της Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματός σας. 

Η εμπειρία των Τεχνικών της GAS THEODOROU 
σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας & 
συμβατότητας Συστημάτων για Direct Κινητήρες 
της εταιρίας ZAVOLI, διασφαλίζουν το 
αποτέλεσμα των μετατροπών κάθε Κινητήρα 
Άμεσου Ψεκασμού, διαψεύδοντας όσους 
θεωρούν πως οι συγκεκριμένοι κινητήρες δεν 
δύναται να λειτουργήσουν άψογα με την 
Αεριοκίνηση. 
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Η GAS THEODOROU www.autogas.gr δημιούργησε μια εντελώς δωρεάν 
Εφαρμογή (Application) για Smartphones (Adroid & IPhone) , συνοδηγό και 
βοηθό όλων των κατόχων οχήματος που κινείται με Εναλλακτικά Καύσιμα 
(Υγραέριο ή Φυσικό Αέριο Κίνησης). 
 
Η Εφαρμογή AUTOGAS.GR είναι ένας Πλοηγός (Navigator) που παρέχει τις εξής 
πληροφορίες: 

α) Εντοπισμός και Υπηρεσία Πλοήγησης όλων των Συνεργείων 
του Δικτύου GAS SERVICE-ZAVOLI σε Ελλάδα και Κύπρο. Με 
την δυνατότητα ‘’βρες το πλησιέστερο’’, ο χρήστης εντοπίζει 
το πλησιέστερο Συνεργείο Αεριοκίνησης GAS SERVICE-ZAVOLI 
στην περιοχή του, ενώ εφόσον το επιθυμεί τίθεται σε 
λειτουργία η Υπηρεσία Πλοήγησης προς το  επιλεγμένο 
Συνεργείο. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

γ) Ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις στο χώρο της 
Αεριοκίνησης (επιλογή ‘’Νέα’’).  Νέες Νομοθεσίες, εξελίξεις 
πάνω στην Τεχνολογία των συστημάτων, Εκδηλώσεις, 
Παρουσιάσεις και οτιδήποτε ενδιαφέρον πάνω στην Αγορά 
Αεριοκίνησης. 

 
δ) Επικοινωνία απευθείας με την GAS THEODOROU  
 
Η Εφαρμογή Autogas.gr είναι εντελώς Δωρεάν. Κατέβασέ την  και απέκτησε τον 
καλύτερο συνοδηγό για το αυτοκίνητό σου. 

β) Εντοπισμός και Υπηρεσία Πλοήγησης Πρατηρίων 
Αεριοκίνησης  σε Ελλάδα και Κύπρο. Με την επιλογή 
‘’βρες το πλησιέστερο’’, ο χρήστης εντοπίζει εύκολα το 
πλησιέστερο Πρατήριο Αεριοκίνησης στην περιοχή του, 
ενώ εφόσον το επιθυμεί τίθεται σε λειτουργία η 
Υπηρεσία Πλοήγησης προς το επιλεγμένο Πρατήριο 
Καυσίμων. 
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Ένα μεγάλο Κεφάλαιο των Παροχών της GAS THEODOROU, είναι η 
Εγγύηση για κάθε Μετατροπή ενός βενζινοκινητήρα σε Αεριοκίνητο 
(Υγραεριοκίνηση ή Φυσικό Αέριο Κίνησης).  
Η Εγγύηση της GAS THEODOROU, είναι γραπτή και καλύπτει τόσο τα 
Εξαρτήματα του Συστήματος Αεριοκίνησης, όσο και –κυρίως- την Καλή 
Λειτουργία του Κινητήρα έκαστου οχήματος.  
 
Ιδίως, σε αυτοκίνητα που έχουν εν ισχύ την Εργοστασιακή Εγγύηση του 
Κατασκευαστή, η Εγγύηση της GAS THEODOROU καλύπτει και την 
Εργοστασιακή Εγγύηση του Κινητήρα. Η Εγγύηση που δίδεται, ισχύει 
για δύο (2) έτη ή για 100.000χλμ από την Ημερομηνία Εγκατάστασης. 
 

Το Εγχειρίδιο Εγγύησης το οποίο 
συνοδεύει κάθε μετατροπή της GAS 
THEODOROU, φέρει μοναδικό 
Σειριακό Αριθμό (Serial Number) για 
κάθε αυτοκίνητο, δίνοντας τη 
δυνατότητα στον Κάτοχο να την θέσει 
εν ισχύ σε όλα τα Συνεργεία της GAS 
THEODOROU στην Ελλάδα. 

Συγχρόνως, παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα για δωρεάν After 
Sale Service σε όλα τα Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE, σε Ελλάδα 
και Κύπρο. 
 
Η Γραπτή Εγγύηση της GAS THEODOROU, είναι ένα εκ των κυριότερων 
και πιο ουσιαστικών χαρακτηριστικών της ολοκληρωμένης πρότασης 
της εταιρίας, η οποία διαφοροποιείται πλήρως από τις προτάσεις του 
ανταγωνισμού, διότι είναι στην ουσία αυτή που διασφαλίζει τόσο το 
τελικό αποτέλεσμα έκαστης μετατροπής, όσο και την επιδιωκόμενη 
εξοικονόμηση που ευελπιστεί έκαστος χρήστης. 

Α00001 
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