
Bezpieczna 
i oszczędna podróż
na autogaz
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Oszczędności
Koszty paliwa zmniejszają się nawet o 50%, wynika 
to z różnicy cen paliw (gaz - benzyna) i stałego 
podnoszenia wydajności elementów instalacji.

Podwójny zasięg
Dwa zbiorniki paliwa dają możliwość pokonania 
większego dystansu bez konieczności tankowania. 
Zapewnia to lepszy komfort w trakcie podróży.

Bezpieczeństwo 
•	 Instalacja autogaz, posiada wiele elementów 

wpływających na bezpieczną jazdę z dodatkowym 
źródłem zasilania.

•	 Liczne testy jakościowe, w tym również testy 
zderzeniowe.

•	 Pakiety ubezpieczeń producenta, w szczególności 
dla nowych samochodów lub opcja wydłużenia 
gwarancji na sterownik autogaz nawet do 8 lat.

Nowe technologie
Innowacyjność produktów marki STAG zapewnia 
dedykowane Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Doskonała dostępność do serwisów marki. 
Własna sieć Autoryzowanych Serwisów STAG, 
Rekomendowanych Warsztatów STAG oraz kilka 
tysięcy serwisów posiadających homologację STAG 
na terenie Polski i Europy.

Ekologia
Produkty spalania gazu są mniej obciążające dla 
środowiska naturalnego, niż te powstałe w wyniku 
pracy silnika benzynowego. Nie zawierają one 
niektórych szkodliwych substancji(benzenu, związków 
ołowiu i siarczanów).

Ponad 4 miliony zadowolonych kierowców 
na całym świecie.

Wsparcie bezpłatnymi aplikacjami 
mobilnymi.

Chcesz podróżować mądrze 
i oszczędzać pieniądze? 

Chcesz, aby Twoje auto było 
ekologiczne? 

Wszystko to otrzymasz instalując 
autogaz STAG.

Instalacje autogaz STAG to:
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Pomyśleliśmy 
o tym, abyś mógł 
ZAOSZCZĘDZIĆ!

Ze STAG dojedziesz 2x dalej

Po pierwsze: 
dzięki oszczędnościom. Podróż na LPG jest 
nawet o 50% tańsza a zwrot inwestycji 
w autogaz nastąpi już po roku*

Po drugie: masz do dyspozycji dwa baki: 
na LPG i na benzynę.

Sprawdź kalkulator 
opłacalności LPG  
na www.stag.pl

*miesięczny przebieg samochodu ok 1000 km

LPG + PB 50% niższe koszty paliwa i dwa baki

PB

50%
paliwa



www.stag.pl 7

Spokojnie! Dbamy o bezpieczeństwo Twoich podróży. Jeśli masz nowe auto, to możesz skorzystać 
z rozszerzonej gwarancji i spokojnie montować naszą instalację gazową. 
 
U nas na Gwarancji pojeździsz długo, bo możesz ją przedłużyć aż o 3 lata! Jedziesz za granicę? 
Spokojnie tam też jesteśmy dla Ciebie! Zamontujesz autogaz w sieci Autoryzowanych Serwisów STAG. 
Dzięki temu przeglądy i naprawy możesz zrobić w warsztatach sieci w całej Europie!

Sam też możesz przedłużyć gwarancję na STAG-a – nawet do 8 lat

Rozszerzone bezpieczeństwo od producenta

Gwarancja bezpieczeństwa STAG

Montaż i serwis 
zawsze przez 
przeszkolonych 
specjalistów

Producent STAG
od 1986 
w automotive

Sieci serwisów
firmowane 
przez producenta

Testy sprawdzające 
producenta 
we własnych 
laboratoriach

Ogólnopolska 
Gwarancja
(Autoryzowany 
Serwis STAG)

Homologacje, 
certyfikaty
 

Crash testy

Zaufanie 
amerykańskiej
policji

Jakość montażu

Jakość instalacji autogaz

HOMOLOGATION

H
HOMOLOGATION

H
HOMOLOGATION

H
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Stawiamy na profesjonalizm
Z myślą o Was w 2012 r. powołaliśmy do życia nasze własne 
Centrum Badawczo – Rozwojowe. 

Zależy nam, abyśmy wszyscy żyli w czystym środowisku. 
Dlatego nasze działania nastawione są na uczciwy rozwój technologii, 
ograniczającej wydzielanie niebezpiecznych substancji do atmosfery.
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Nowe technologie
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na 
alternatywne źródła energii, postanowiliśmy 
sami szukać rozwiązań i wdrażać je w naszych 
produktach.

Stawiamy na wiedzę i rozwój!

Powołując Centrum Badawczo – Rozwojowe 
postawiliśmy sobie za cel, poszukiwanie 
nowych kierunków rozwoju i wspierania 
procesów w naszej firmie. Wszystko, aby 
usprawniać nasze produkty i usługi.

Stawiamy na innowacyjność 
i wyznaczanie trendów 
w motoryzacji! 
Sami projektujemy prototypy. Tworzymy nowe, niespotykane 
dotąd rozwiązania, testujemy je i wdrażamy w naszych produktach. 
Przykładamy uwagę do produktów, z których korzystacie. Nasi 
technicy wciąż usprawniają procesy produkcyjne. Współpracujemy 
z ośrodkami akademickimi i badawczymi, działającymi 
w sektorze automotive.

7 działów teChniCznyCh, 
wyPosażonyCh w sPeCjalistyCzne 

i zautomatyzowane uRządzenia.

w CentRum BadawCzym PRaCuje 
60 teChników, elektRoników, 

meChaników i infoRmatyków, któRzy 
Rozwijają myśl teChniCzną naszej fiRmy. 

w naszym CentRum BadawCzym dysPonujemy: 

Laboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej

Laboratorium Samochodowym

Laboratorium Badań i Certyfikacji

Hamownią Podwoziową

Posiadamy 
komPleks 

sPeCjalistyCznyCh 
laBoRatoRiów
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Gwarancja jedzie razem z Wami! 

Korzystając z Autoryzowanych Serwisów STAG otrzymujecie specjalnie dedykowaną książkę 
gwarancyjną. Awaria? Jeśli się zdarzy, to nasze usługi znajdziesz w całej Polsce. W ramach gwarancji 
wykonamy BEZPŁATNIE naprawy, przeglądu i udzielimy fachowej porady.

Sieć Rekomendowanych 
Warsztatów STAG

Serwisy świadczące dobry poziom usług, polecane 
klientom poszukującym fachowego montażu instalacji 
autogaz specjalizującego się w marce STAG. W grupie 
tej znajdują się warsztaty, których usługi są na dobrym 
– akceptowanym przez producenta poziomie montażu 
instalacji.

Sieć Autoryzowanych 
Serwisów STAG

Autoryzowane Serwisy STAG tworzą sieć najściślej związanych 
z marką punktów na mapie Europy. Spełniają najsurowsze 
wymagania – warsztat gwarantuje wykwalifikowaną kadrę, 
rzetelne i profesjonalne podejście do Klienta oraz daje 
pewność, że do montażu zostaną wykorzystane najwyższej 
jakości oryginalne komponenty marki STAG. Mechanicy 
zrzeszeni w sieci dążą do stałego podnoszenia swoich 
kwalifikacji i unowocześniania wyposażenia miejsca pracy

Warsztaty z homologacją

Pozostałe warsztaty, w których zamontujesz instalację 
autogaz STAG, które zostały sprawdzone przez 
producenta i dopuszczone do montażu.

Rozbudowana sieć serwisowa 
STAG obejmująca
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Z nami dbasz o środowisko! 
Montując naszą instalację, Twoje auto wydziela mniej spalin, a Ty cieszysz się czystym powietrzem!  
Przyczynisz się do redukcji emisji Co o 60% a no o 50%!

Miasta w Europie patrzą nieprzychylnym okiem na auta spalinowe. 
Amsterdam, Paryż, Londyn, Bruksela i wiele innych, stawia utrudnienia posiadaczom 
pojazdów spalinowych. 

i

60% 50% 10%
redukcji emisji
tlenku węgla

redukcji emisji
węglowodoru
i tlenku azotu

redukcji 
emisji Co2

Średnie spalanie  8 l   9,6 l

Emisja CO2   2,38 kg/l  1,5 kg/l

Emisja CO2 dla 5 mln aut 95 200 000 kg  79 200 000kg

różnica 16 000 ton

PB95 LPG

Globalne zmniejszenie emisji CO2

Liczba aut z LPG STAG
5 mln
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Nie osiadamy na laurach! Cały czas rozwijamy naszą 
technologię i szkolimy naszych pracowników. 
Odpowiedzialność za Wasz komfort i bezpieczeństwo 
jest dla nas najważniejsza! zauali nam klienci z ponad 50 
krajów, na wszystkich 6 kontynentach, m.in.: USA, Kanada, 
Niemcy, Francja, Australia!

ponad 5 milionów aut jeździ po 
drogach, korzystając z naszych 
instalacji

Wyróżnia nas jakość 
potwierdzona przez 10 
najbardziej wymagających 
certyfikatów z całego świata!

Bezpłatne aplikacje mobilneSTAG wzbudza podziw 
na całym świecie

staG w tRasie 
lokalizacja stacji LPG, 
lokalizacja serwisów autogaz 
STAG, wyznaczanie trasy 
dojazdu do serwisu.

staG Gas ComPuteR 
podgląd bieżącego 
i średniego zużycia gazu, 
licznik kosztów przejazdu, 
odczyt parametrów OBD-II/
EOBD, podgląd parametrów 
instalacji autogaz 
i usterek.

staG saVe
kontrola wydatków: 
paliwo vs autogaz.

staG moBile 
(dla warsztatów): pełne 
oprogramowanie AC STAG 
na telefon czy tablet

GasComputer



www.stag.pl 19

Auta autami...
a co jeśli czołgi jeździłyby na gaz? 
Mówisz i masz! Jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która poddała konwersji na LPG prawdziwy czołg modelu 
T-55 MERIDA! W innowacyjny sposób przekształciliśmy instalację gazową stworzoną z myślą o pojazdach 
dostawczych i ciężarowych, autobusach oraz maszynach rolniczych i budowlanych napędzanych silnikami 
Diesla. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych!

Pasja napędza naszych pracowników. Dlatego 
postanowiliśmy stworzyć TEAM STAG – drużynę 
rajdową!  Z uśmiechem na ustach stają w szranki na 
torach rajdowych całego kraju. 

Wiedzę z warsztatu naszej firmy przenoszą na tor, 
sprawdzając możliwości pojazdów. 

Kierowcy, piloci oraz zaplecze pomocników to 
pasjonaci motoryzacji związani z tematem instalacji 
autogaz marki STAG poprzez Autoryzowane Serwisy 
STAG.  

Przyznajemy, mamy sentyment do samochodów. 
Objęliśmy patronatem Rajd starych samochodów 
z Krakowa do Toskanii. Jednym z głównych 
pomysłodawców był nasz Autoryzowany Serwis STAG.

Wiecie jak odpoczywają
nasi pracownicy z TEAM STAG?
Podczas kontrolowanego poślizgu. 
Są mistrzami driftu! 
W skład zespołu STAG RALLY TEAM wchodzą 
drużyny rajdowe i driftowe z całego kraju. 



Chcecesz sprawdzić, 
czy to Ci się opłaci?
Zajrzyjcie na naszą stronę i przeliczcie oszczędzanie 
na naszym kalkulatorze!

Potrzebujesz więcej 
wiedzy?
Zajrzyj na naszego Facebooka! 
Tam czekają na Was m.in. szkolenia online.

Więcej informacji na www.stag.pl


