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Το Περιβάλλον κρούει τον 
κώδωνα του κινδύνου. 

Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε 
να σκεφτόμαστε Οικολογικά. 
Η GAS THEODOROU προτείνει 

Αεριοκίνηση σελ 4 

σελ 5 

σελ 3 

σελ 6-7 
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Με την είσοδο στην ελληνική αγορά του νέου Εναλλακτικού Καυσίμου CNG 
(Φυσικό Αέριο Κίνησης, πολλοί καταναλωτές που επιθυμούν να μετατρέψουν  

το αυτοκίνητό τους σε 
Αεριοκίνητο, προβληματίζονται 
στο αν θα πρέπει να επιλέξουν 
Σύστημα CNG (Φυσικό Αέριο) ή 
LPG (Υγραέριο) για την κίνησή 
τους. 

Και τα δύο καύσιμα, είναι πολύ πιο οικονομικότερα από τη βενζίνη, αλλά τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, οι οποίες 
αναλύονται παρακάτω:  
 
Επιλέγω CNG διότι: 
 Είναι το πιο οικονομικό καύσιμο κίνησης του αυτοκινήτου. Ένα κιλό CNG 
ισοδυναμεί με 1,7lt βενζίνης σε θέμα αυτονομίας, ενώ η τιμή του είναι κατά 
65% χαμηλότερη από τη βενζίνη. 
 Με καλύπτει μια αυτονομία 150-200χλμ με γεμάτη Δεξαμενή, διότι στα 
καθημερινά μου δρομολόγια, βρίσκω Πρατήριο Ανεφοδιασμού CNG. 
 Η χρήση του αυτοκινήτου μου, διασφαλίζει την κίνησή του με CNG. Κάνω 
καθημερινά μικρά δρομολόγια των 150-200χλμ, σε περιοχές που εδρεύουν 
πρατήρια ανεφοδιασμού CNG 
 Ο χώρος του αυτοκινήτου μου που δεσμεύεται 
 από την Δεξαμενή CNG είναι ελάχιστος. 
 
Επιλέγω LPG διότι: 
 Είναι οικονομικότερο από τη βενζίνη. Η τιμή του είναι κατά 45-50% 
χαμηλότερη από τη βενζίνη. 
 Θέλω αυτονομία πάνω των 400-450χλμ με μια γεμάτη Δεξαμενή. 
 Πρατήρια ανεφοδιασμού LPG υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Όπου και να 
βρεθώ, υπάρχει Πρατήριο να ανεφοδιαστώ με Υγραέριο Κίνησης. 
 Θέλω η Δεξαμενή Καυσίμου να μην δεσμεύει το χώρο των αποσκευών του 
αυτοκινήτου μου 
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Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2018, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ της αύξησης της δέσμευσης για τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2020, στο πλαίσιο της συμφωνίας 
του Παρισιού. Επίσης, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει 
ότι το μακροπρόθεσμο μοντέλο κλιματικών αλλαγών θα έχει ως στόχο το 
ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το αργότερο ως το 2050. 

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος του κοινοβουλίου αποφάσισε στο 
ψήφισμά της ότι η ΕΕ θα πρέπει να επανεξετάσει τη δέσμευση για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030, 
που σήμερα ορίζεται στο 40%, και να φτάσει τουλάχιστον στο 
55%. 

Η συνεχιζόμενη επιβεβαίωση ότι οι παγκόσμιες προσπάθειες για την 
καταπολέμηση του κλίματος είναι ανεπαρκείς για να επιτευχθεί ο στόχος του 
περιορισμού της υπερθέρμανσης στους 2 βαθμούς Κελσίου έδωσε κίνητρο 
στον ευρύ συνασπισμό ευρωβουλευτών να στηρίξουν την προτεινόμενη 
αύξηση. 
Η κοινοτική φιλοδοξία για το κλίμα ήταν λιγότερο εμφανής στη συνάντηση 
υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ που ακολούθησε. Παρ’ όλο που το 
συμβούλιο συμφώνησε ότι συλλογικά, οι πολιτικές που υποβάλλονται από τα 
κόμματα και οι τρέχουσες τάσεις των εκπομπών δεν επαρκούν για την 
επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων του Παρισιού, δεν ανέφερε ρητά την 
αύξηση των σημερινών δεσμεύσεων περικοπών. 
 
Ήδη η GAS THEODOROU© εδώ και αρκετό καιρό, σε συνεννόηση με τα 
αρμόδια Υπουργεία, έχει στοιχειοθετήσει επίσημη πρόταση παροχής 
κινήτρων προς την μετατροπή των βενζινοκινήτων σε αεριοκίνηση (LPG ή 
CNG) , και αναμένει την απάντηση των αρμόδιων υπουργείων. 
 
Τονίζεται πως οι εκπομπές ρύπων από την κίνηση οχημάτων είναι η 
μεγαλύτερη πηγή ρυπογόνων στοιχείων στο περιβάλλον. 
Μια επιστημονική μελέτη της GAS THEODOROU με προτεινόμενες παροχές 
κινήτρων από την κυβέρνηση προς τους πολίτες, σύντομα θα αναλυθεί σε 
παρουσίαση προς τα αρμόδια υπουργεία Ενέργειας, Περιβάλλοντος και 
Οικονομίας. 

Ανησυχητικά τα μηνύματα από το Περιβάλλον 
Η πρόταση της GAS THEODOROU δίνει την λύση 
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Η GAS THEODOROU είναι η πρώτη και μεγαλύτερη εταιρία Αεριοκίνησης 
στην Ελλάδα, την οποία εμπιστεύονται εδώ και δεκαετίες πολλοί 
καταναλωτές για την μετατροπή ή την συντήρηση των Συστημάτων 
Αεριοκίνησης των αυτοκινήτων τους.   
Ποια χαρακτηριστικά της πρότασης της GAS THEODOROU όμως, την 
καθιστούν ως την πιο ολοκληρωμένη στις συνειδήσεις των καταναλωτών; Ας 
δούμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της ολοκληρωμένης πρότασης της 
GAS THEODOROU.  
 
 
 
 
 
 
 
•Τεχνική Προσέγγιση: Στην GAS THEODOROU, γίνεται Τεχνική Προσέγγιση 
σε κάθε Κινητήρα, διασφαλίζοντας πως το Σύστημα που θα τοποθετηθεί 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές λειτουργίας του κάθε Κινητήρα. Δεν 
επιλέγουμε βάση τιμής ή διαθεσιμότητας, αλλά βάση Τεχνικής 
συμβατότητας, το κατάλληλο σύστημα για εσάς 
• Εγγύηση-Διασφάλιση: Στη GAS THEODOROU σας εγγυόμαστε ΓΡΑΠΤΩΣ την 
καλή λειτουργία του Κινητήρα σας χωρίς «ψιλά γράμματα». Τοποθετώντας 
το κατάλληλο Σύστημα για κάθε Τύπο Κινητήρα, τηρώντας συγχρόνως όλες 
τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ορθής λειτουργίας κάθε Κινητήρα, 
μπορούμε να εγγυηθούμε το τελικό αποτέλεσμα με Γραπτή Εγγύηση.  
 

Τα παραπάνω καθιστούν την πρόταση της GAS THEODOROU ως την πλέον 
αξιόπιστη, κάτι που αναγνωρίζεται και από τους ίδιους τους Μηχανικούς 
Αυτοκινήτων ή Αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων που προτείνουν στους πελάτες 
τους να επιλέξουν την GAS THEODOROU για την μετατροπή του οχήματός 
τους.  

• Κορυφαία Ποιότητα Συστημάτων: Είναι ο 
Επίσημος και Αποκλειστικός Εγκαταστάτης των 
πλέον κορυφαίων Συστημάτων Αεριοκίνησης της 
παγκόσμιας Αγοράς.  Τα Συστήματα που  
χρησιμοποιεί η GAS THEODOROU είναι τελευταίας 
Γενεάς, με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει 
την ύψιστη ποιότητα σε κάθε μετατροπή. 
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Ο ιταλικός κολοσσός Αεριοκίνησης ZAVOLI pure technology, συνεχίζει 
να καινοτομεί στην τεχνολογία Αεριοκίνησης.   
 
Οι νέοι Εγχυτές Αερίου PANJET, Εγχυτές Τύπου Injection, είναι εδώ και 
μας δείχνουν το μέλλον της Αεριοκίνησης (Υγραεριοκίνηση και Φυσικό 
Αέριο Κίνησης). 
Με χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν τους βασικούς στόχους της 
ιταλικής εταιρίας (ίδιες επιδόσεις-ίδιες τελικές) αλλά και με καινοτόμα 
εσωτερική διατομή που απαντούν στις απαιτήσεις των πλέον 
απαιτητικών κινητήρων, οι Νέοι Εγχυτές PANJET χαρακτηρίζονται από 
την δυνατότητα λειτουργίας σε πολύ υψηλές ταχύτητες, 
επιτυγχάνοντας πλέον τις ίδιες επιδόσεις με τα υψηλά ανοίγματα των 
Μπεκ Βενζίνης στις υψηλές στροφές. Για αυτό το λόγο και 
επιτυγχάνεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση στον χρήστη, εφόσον η 
κατανάλωση βελτιώνεται αισθητά. 

Οι Νέοι Εγχυτές είναι καθαρά Μπεκ, σαν τα Μπεκ της 
βενζίνης. Δεν αποτελούνται εσωτερικά από εμβολάκια 
ή κινούμενα μέρη (ηλεκτροβαλβίδες), προσδίδοντας 
συγχρόνως μεγαλύτερη μακροζωΐα από τα συμβατικά 
Μπεκ, διότι δεν επιδέχονται διάβρωση λόγω χρόνιας 
χρήσης ή κακής ποιότητας καυσίμου. 

Εγγύηση 100.000χλμ ανεξαρτήτως ετών χρήσης 
Για τους νέους Εγχυτές PANJET, η εταιρία GAS 
THEODOROU και το Δίκτυο GAS SERVICE, παρέχει 
εγγύηση 100.000χλμ ανεξαρτήτως ετών χρήσης. 
Απαιτείται μια απλή επιπρόσθετη Εργασία Καθαρισμού 
των Εγχυτών κάθε 40.000χλμ ή δύο (2) Εργασίες 
Συντήρησης, με κόστος 30,00€ 



6 

Το Δίκτυο GAS SERVICE είναι το μεγαλύτερο Δίκτυο Υγραεριοκίνησης 
στην Ελλάδα. Γνήσιο τέκνο της πρώτης εταιρίας Υγραεριοκίνησης στην 
Ελλάδα, της GAS THEODOROU, το Δίκτυο GAS SERVICE εξαπλώνεται σε 
όλη την Ελλάδα και πέραν από αυτή. 
Τι όμως είναι το Δίκτυο GAS SERVICE; 

Το Δίκτυο GAS SERVICE είναι ένα 
άρτια οργανωμένο Δίκτυο 
Συνεργαζόμενων Συνεργείων 
Τοποθέτησης - Συντήρησης 
Συστημάτων Αεριοκίνησης .  
Είναι το Επίσημο & Αποκλειστικό 
Δίκτυο Συστημάτων ZAVOLI 
(Italy) στην Ελλάδα, ενώ 
παράλληλα παρέχει υπηρεσίες 
Συντήρησης-Επισκευής σε κάθε 
τύπο /μάρκα συστήματος 
Υγραεριοκίνησης. 

Η λειτουργία του 
Δικτύου αφορά την 
παροχή δωρεάν After 
Sale Service σε όλα τα 
Εξουσιοδοτημένα μέλη 
– Συνεργεία του Δικτύου 
GAS SERVICE. 

Από Ορεστιάδα έως Καλαμάτα, και από Κέρκυρα ως Ρόδο, κάθε 
πελάτης του Δικτύου GAS SERVICE είναι αυτομάτως πελάτης όλων των 
Συνεργείων του Δικτύου GAS SERVICE, λαμβάνοντας υπηρεσίες After 
Sale Service και Εγγύησης σε οποιοδήποτε Συνεργείο και να επιλέξει, 
σε οποιοδήποτε τόπο και να βρίσκεται. 

Τι σημαίνει Δίκτυο; Ποια τα πλεονεκτήματα και 
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Τα πλεονεκτήματα του Δικτύου GAS SERVICE δεν περιορίζονται μόνο 
στην παροχή After Sale Service. Ως Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία της 
GAS THEODOROU, όλα τα μέλη του Δικτύου εκπαιδεύονται και 
πιστοποιούνται από τους Τεχνικούς της GAS THEODOROU, αποκτώντας 
την τεράστια τεχνογνωσία και εμπειρία της πρώτης εταιρίας 
Αεριοκίνησης στην Ελλάδα. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η 
ποιότητα της μετατροπής και η εύρυθμη λειτουργία του Κινητήρα μετά 
την μετατροπή, σε κάθε Συνεργείο του Δικτύου GAS SERVICE. 

Παράλληλα, διασφαλίζεται η διατήρηση της 
Εγγύησης του Κατασκευαστή (ZAVOLI), εφόσον 
όλες οι εργασίες μετατροπής, ρύθμισης & 
συντήρησης εκτελούνται σε όλα τα Συνεργεία-
Μέλη του Δικτύου GAS SERVICE, από άρτια 
καταρτισμένο προσωπικό, με τον κατάλληλο και 
πιο σύγχρονο εξοπλισμό. 

Στο Δίκτυο GAS SERVICE, ως Αποκλειστικοί και Επίσημοι Αντιπρόσωποι 
του ιταλικού κολοσσού Αεριοκίνησης ZAVOLI, υπάρχει άμεση 
διαθεσιμότητα γνήσιων Ανταλλακτικών, με την εγγύηση του 
κατασκευαστή, διασφαλίζοντας την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών μας, αλλά κυρίως διασφαλίζοντας την αξία του ίδιου του 
συστήματος και της λειτουργίας του. 
Και όσο αφορά τις χρεώσεις, στο Δίκτυο GAS SERVICE υπάρχει πλήρη 
διαφάνεια. Ισχύει κοινός Τιμοκατάλογος τόσο για τις μετατροπές, όσο 
και για την συντήρηση-επισκευή του συστήματος. Η πολιτική του 
Δικτύου βασίζεται στην εκ των προτέρων λεπτομερή ανάλυση όλων 
των απαιτούμενων εργασιών, η οποία παραμένει η ίδια σε όλα τα 
Συνεργεία του Δικτύου GAS SERVICE.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.autogas.gr 

τα οφέλη; Γιατί να το επιλέξεις; 
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