


Γιατί να βάλω και υγραέριο στο αυτοκίνητο μου;
Υπάρχουν λόγοι: Σοβαροί και κρίσημοι

Οικονομία: •	 το υγραέριο είναι σχεδόν 50% φθηνότερο από την βενζίνη, δηλαδή κινούμαστε 
με τα μισά χρήματα.
Αυτονομία: •	 έχω την δυνατότητα επιλογής βενζίνης η καυσίμου, διανύουμε τα διπλά χιλιό-
μετρα.
Επιδόσεις: •	 η  Verde gas Italia μου εξασφαλίζει τις ίδιες και καλύτερες επιδόσεις σε ιππο-
δύναμη, επιτάχυνση και τελική ταχύτητα.
Συντήρηση: •	  μειώνει τις φθορές στον κινητήρα, λόγω της καθαρότερης καύσης.
Απόσβεση κόστους:•	  λόγω της διαφοράς κόστους μεταξύ βενζίνης και υγραερίου, θα απο-
σβέσουμε την αξία του kit και την τοποθέτησή του, το πολύ στα πρώτα 15.000 km.
Ασφάλεια:•	  το kit της Verde gas Italia εκπληρώνει τις  αυστηρότερες προδιαγραφές τηε Ε.Ε. 
και προσφέρει 100% ασφάλεια. 
Οικολογία:•	  το υγραέριο έχει μειωμένες εκπομπές ρύπων του κινητήρα 55% σε σχέση με την 
βενζίνη. Είναι καθαρό και φιλικό προς το περιβάλλον. Η οικολογική συνείδηση του καθε-
νός μας, είναι υποθήκη για ένα καλύτερο αύριο.

Γιατί να βάλω kit υγραερίου Verde gas Italia στο αυτοκίνητο μου;

H Verde gas Italia:
Κατασκευάζεται εξολοκλήρου στην Ιταλία, •	
από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σε 
επίπεδο ΟΗΜ.
Καλύπτει όλο το φάσμα των κινητήρων •	
μέχρι EURO 5, με συγκεκριμένα kit, τα οποία 
σχεδιάζονται  και ρυθμίζονται αποκλειστι-
κά για τον κάθε τύπο κινητήρα όπως: MPI, 
VALVETRONIC, START & STOP, MULTI AIR, 
ΑΜΕΣΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ “DI”, FSI, TSI, TFSI.
Διαθέτει ταχύτατο επεξεργαστή εγκεφά-•	
λου 16 bit.
Διασφαλίζει την πλήρη προστασία του κινητήρα•	  ( βαλβίδες και έδρες ), διαμέσου αυ-
τόματων εντολών για παράλληλο και περιοδικό ψεκασμό βενζίνης.
Εφαρμόζει τεχνολογία αυτόματης και άμεσης αναπροσαρμογής •	 των τιμών του χάρτη 
του κινητήρα, διαμέσου της σύνδεσης OBD με τον εγκέφαλο του κινητήρα.  
Διαθέτουν εγγύηση 2 ετών με δυνατότητα επέκτασης 5 έτη. •	

Verde gas Italia
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ:

Δ.ΜΩΡΑΪΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Λ. ΑΘΗΝΩΝ 265, ΧΑΪΔΑΡΙ

ΤΗΛ.: 210.5322010-11 
FAX: 210.5822991

www.moreas.info | moreas@dmoraitis.gr


