
Στο χώρο των επαγγελµατικών 
οχηµάτων και φορτηγών, ιδιαίτερα της 
Mercedes, το όνοµα Κουσιορής και η 
εταιρεία TRUCKSERVICE, είναι εδώ και 
πολλές δεκαετίες συνώνυµο της 
ποιότητας. Όµως, πώς µπορεί από ένα 
µικρό όνοµα να προκύψει ένας κραταιός 
όµιλος επιχειρήσεων, µε ιδιαίτερα 
ανοδική πορεία και µάλιστα σε 

εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες όπως οι 
σηµερινές; Η σύντοµη απάντηση είναι 
δύο λέξεις: πρωτοπορία και αξιοπιστία. 
Αξίζει όµως, να γνωρίσετε καλύτερα την 
πορεία µιας επιχείρησης που τιµά την 
ελληνική αγορά για περισσότερο από 70 
χρόνια. Την επιχείρηση που δεν σας 
αντιµετωπίζει απλά ως πελάτες, αλλά ως 
συνεργάτες.

“KOUS”
το όνοµα της νέας εποχής

Σας ευχαριστούµε 
από καρδιάς που µας 

εµπιστεύεστε εδώ και 
πολλές δεκαετίες. Σε 

αυτό το νέο ετήσιο 
εγχείρηµα µας, θα 

σας παρουσιάζουµε 
συνοπτικά και χωρίς 

να σας κουράζουµε τα 
πιο σηµαντικά νέα 

γύρω από τον όµιλο 
µας. Αποτελεί τιµή 

για όλους εµάς στον 
όµιλο KOUSgroup 

αλλά και εµένα 
προσωπικά η 
µακροχρόνια 

συνεργασία µαζί σας.

Με εκτίµηση
Βασίλειος Κουσιορής*

*Ιδρυτής του οµίλου KOUSgroup (TRUCKSERVICE - TRUCKER - KOUSGROUP)
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Όπως ο υπερσύγχρονος 
ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός µας 
που αναβαθµίζεται τακτικά. 
∆ιαθέτουµε µηχανήµατα ΚΤΕΟ, 
φρενόµετρο, τζογόµετρο, 
ευθυγράµµιση, ζυγοστάθµιση, όργανα 
ελέγχου και ρύθµισης φώτων, ελέγχου 
A/C η κλίµατος, φανοποιίας, κάρτας 
ελέγχου καυσαερίων, ελέγχου και 
πιστοποίησης ταχογράφων 
(αναλογικών και ψηφιακών), καθώς και 
τα γνήσια διαγνωστικά µηχανήµατα 
βλαβών της Mercedes. Επίσης, 
παρέχουµε τη δυνατότητα εκ των 
υστέρων τοποθέτησης συστηµάτων 
ABS, καθώς και πιστοποίησης σε 
οχήµατα που το διαθέτουν.

Όπως οι πλήρως εξοπλισµένες 
εργαλειοθήκες µας που διαθέτουν όλα 
τα εργαλεία που απαιτούνται για την 
νέα γενιά οχηµάτων, αλλά και για την 
υποστήριξη ειδικών µετατροπών που 
µπορεί να προκύψουν σε πολύ 
εξειδικευµένες περιπτώσεις 
(συστήµατα αέρα – ανάρτησης).

Όπως οι καθετοποιηµένες 
εγκαταστάσεις µας που στεγάζουν, 
επίσης, εργαστήριο αντλιών και µπέκ 
πετρελαίου, ηλεκτρολογείο, 
φανοποιείο, βαφείο και τµήµα 
τοποθέτησης, service υδραυλικών 
πόρτων. ∆ιαθέτουµε αίθουσες 
υποδοχής και αναµονής µε κυλικείο, 
αλλά και χώρο σεµιναρίων για τους 
συνεργάτες µας.

Όπως το πρότυπο τµήµα 
Ανταλλακτικών µας, που λειτουργεί 
βάσει προδιαγραφών Mercedes. 
Χρησιµοποιούµε «γνήσια» ή 
«aster-market» ανταλλακτικά, ανάλογα 
µε τις ανάγκες και την προτίµηση σας. 
Στα καινούργια ανταλλακτικά «γνήσια» 
ή «aster-market» παρέχουµε εξάµηνη 
εγγύηση. Μπορούµε επίσης -πάντα µε 
την δική σας συγκατάθεση- να 

χρησιµοποιήσουµε και µεταχειρισµένα 
ανταλλακτικά σε ορισµένες 
περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, σαν 
ενηµερώνουµε για το τι είναι 
προτιµότερο σε σχέση µε τη διάρκεια 
ζωής και το κόστος. Έχουµε τη 
δυνατότητα άµεσων παραγγελιών από 
τις κεντρικές αποθήκες της Mercedes 
για την δική σας εξυπηρέτηση. 
∆ιαθέτουµε ένα απόλυτα ικανοποιητικό 
στοκ ανταλλακτικών και γνησίων 
αξεσουάρ ώστε να µην χρειάζεται να 
ταλαιπωρείστε ψάχνοντας αλλού. 
∆ιαθέτουµε ειδικά διαµορφωµένους 
χώρους σεµιναρίων και εκπαίδευσης. 
Παρέχουµε οχήµατα service 24ης 
εξυπηρέτησης πελατών. → Με 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ που έχει 
προτεραιότητα εσάς: Γι’ αυτό η γκάµα 
του άξιου προσωπικού µας 
περιλαµβάνει όλες τις ειδικότητες στους 
τοµείς του µηχανολογικού, 
ηλεκτρολογικού, ηλεκτρονικού, 
µηχανικού τοµέα καθώς και 
φανοποιίας. Η εκπαίδευση στον όµιλο 
µας είναι υποχρεωτική. Μόνο άρτια 
εκπαιδευµένοι υπάλληλοι συνεργείου 
µε πλήρεις γνώσεις των κορυφαίων 

τεχνολογιών αυτοκινήτου µπορούν να 
παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Γι’ 
αυτό είναι σηµαντικό για εµάς το 
προσωπικό µας να κατέχει την πλέον 
πρόσφατη βιβλιογραφία συνεργείου για 
τη σωστή διάγνωση και συντήρηση. 
Για το λόγο αυτό, παρακολουθούν τα 
απαραίτητα εκπαιδευτικά 
προγράµµατα που προσφέρουν 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και περαιτέρω 
ανάπτυξης. Το προσωπικό µας, στις 
εταιρείες του οµίλου “KOUSgroup”, 
είναι εκπαιδευµένο και ενηµερωµένο 
βάσει προδιαγραφών Mercedes και 
ενηµερώνεται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα µέσω εξειδικευµένων 
σεµιναρίων που πραγµατοποιούνται 
πάνω σε όλους τους τοµείς των 
επαγγελµατικών οχηµάτων της
Mercedes και όχι µόνο.

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ που έχουν προτεραιότητα εσάς:

(Ε.Σ.Ο.)
Έλεγχος Στόλου 

Οχηµάτων - 
Ποιοτικός  Έλεγχος 

(Ε.Σ.Ο.) Έλεγχος Στόλου 
Οχηµάτων - Ποιοτικός 
Έλεγχος TRUCKSERVICE 
∆ιαθέτετε στόλο οχηµάτων! 
Επιθυµείτε την επιχειρησιακή 
του αρτιότητα. Υπάρχει λύση 
µε σίγουρο αποτέλεσµα και 
την αξιοπιστία της
TRUCSERVICE από το 1956! 
Εµπιστευτείτε τον ποιοτικό 
έλεγχο των οχηµάτων σας στα 
χέρια της TRUCKSERVICE & 
του οµίλου KOUSgroup! Το 
πρόγραµµα (Ε.Σ.Ο.) Έλεγχος 
Στόλου Οχηµάτων που 
δηµιουργήθηκε από την 
TRUCKSERVICE και 
εφαρµόζεται 1η φορά 
παγκοσµίως από τον όµιλο 
KOUSgroup περιλαµβάνει 

πληροφορίες και ελέγχους 
υψηλού επιπέδου οι οποίοι 
παραδίδονται στον υπεύθυνο 
του στόλου οχηµάτων! 
Αλλάζουµε τα δεδοµένα στην 
υποστήριξη στόλου οχηµάτων. 
(Ε.Σ.Ο.) Έλεγχος Στόλου 
Οχηµάτων από την TRUCK-
SERVICE! Το πρόγραµµα 
λειτουργεί σε συνεργασία & 
πλήρη αρµονία µε το Fleet-
Reminder που εφαρµόζεται 
εδώ και δεκαετίες! 
Περισσότερες πληροφορίες 
κατόπιν ραντεβού!

∆ηµιουργία
Online Shop
TRUCKER.gr!

Σε συνεργασία µε την κορυφαία στον κόσµο εταιρεία 
WURTH ο όµιλος KOUSgroup και η εταιρεία TRUCKER, 
προχωράει δυναµικά δηµιουργώντας µια υπερσύγχρονη 
σελίδα για τον επαγγελµατία και όχι µόνο, TRUCKER.gr. Με 
στόχο την πλήρη κάλυψη των αναγκών του επαγγελµατία 
όπως και των εταιρειών που διαθέτουν στόλο 
επαγγελµατικών οχηµάτων στην συγκεκριµένη σελίδα 
παρουσιάζονται λύσεις σε προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
οι επαγγελµατίες οδηγοί και όχι µόνο. Στην συγκεκριµένη 
σελίδα µπορείτε να προµηθευτείτε προϊόντα κορυφαίας 
ποιότητας σαν αυτά που µόνο η WURTH διαθέτει! Με 
σλόγκαν “Τώρα για τον επαγγελµατία και όχι µόνο” ο όµιλος 
KOUSgroup, η εταιρεία TRUCKER & η WURTH αλλάζουν τα 
δεδοµένα στον χώρο υποστήριξης επαγγελµατικών 
οχηµάτων. Το όνοµα της WURTH ταυτίζεται µε την λέξη 
ποιότητα! Η σηµασία της λέξης ΠΟΙΟΤΗΤΑ αντικατοπτρίζει 
τις αξίες και τα ιδανικά του οµίλου KOUSgroup µε ιστορία 
και πορεία της εταιρείας του TRUCKSERVICE από το 1956! 
Στο site µπορείτε επίσης να βρείτε και άλλα προϊόντα που 
σχετίζονται µε το επαγγελµατία οδηγό αλλά και τον απλό 
ιδιώτη, ο οποίος αναζητά επιλεγµένες, ποιοτικές προτάσεις 
δώρων, αξεσουάρ ή ακόµα και παιχνιδιών, που σχετίζονται 
αποκλειστικά και µόνο µε την κορυφαία γερµανική 
αυτοκινητοβιοµηχανία MERCEDES. Ταυτόχρονα 
ασχολείται µε την πώληση µεταχειρισµένων οχηµάτων 
άριστης κατάστασης αλλά και µε την ενοικίαση 
επαγγελµατικών οχηµάτων.


