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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ  I                ΦΙΛΤΡΑ                I        ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡEΣ

Αφοσιωμένοι στην εξυπηρέτηση. Με κίνητρο την ποιότητα.

ΜΠΟΥΖΙ CHAMPION

ΜΕΡΟΣ 3Ο -  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

TURN IT ON
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ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ CHAMPION

Champion Plug OEM Plug

ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ, Η CHAMPION ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ  
ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΙΡΙΔΙΟΠΛΑΤΙΝΑΧΑΛΚΟΣ

ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΕΧΟΥΜΕ  
ΤΟ ΜΠΟΥΖΙ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Σταθερός μας στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση και υποστήριξη της επιχείρησής σας. Με ποιο 

τρόπο; Προσφέροντάς σας πλήρη σειρά προϊόντων κορυφαίας ποιότητας σε συνδυασμό με όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεστε.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε 3 φυλλάδια για εσάς:

1ο μέρος: Πώς λειτουργούν τα μπουζί;
Στο πρώτο φυλλάδιο, σας περιγράφουμετα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα μπουζί της 

Champion και τα οποία καθορίζουν την απόδοση και των αντοχή των μπουζί. Γνωρίζετε, όμως, ότι οι πιο 

σημαντικές πληροφορίες βρίσκονται ήδη στα χέρια σας; Θα πληροφορηθείτε σχετικά διαβάζοντας το 

δεύτερο φυλλάδιό μας.

2ο μέρος: Επεξήγηση της δομής του συστήματος αρίθμησης των εξαρτημάτων μας.
Ο αριθμός εξαρτήματος που φέρει κάθε μπουζί της Champion περιλαμβάνει λεπτομερείς 
προδιαγραφές για τα διάφορα μέρη του (π.χ. αντίσταση, σώμα, έδρα), την τεχνολογία που χρησιμοποιεί 

(π.χ. χαλκός) και τα χαρακτηριστικά του (π.χ. ραβδωτή μύτη πυρήνα). Η γενική περιγραφή όλων των πιθανών 

συνδυασμών υπάρχει στους έντυπους και διαδικτυακούς καταλόγους μας. Ακολουθεί πιο λεπτομερής 

περιγραφή.

3ο μέρος: Η τεχνολογία στο εσωτερικό των μπουζί της Champion
Τέλος, στο τελευταίο μας φυλλάδιο, σάς παρουσιάζουμε την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στο 

εσωτερικό των μπουζί της Champion.

Ποιότητα Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ)

Όταν είσαι ο πρώτος προμηθευτής μπουζί στον κόσμο, οι πελάτες απευθύνονται σε εσένα για 

κάθε είδους ερωτήσεις. Οι κατασκευαστές πρώτης τοποθέτησης μάς πιέζουν να επινοήσουμε 

νέες τεχνολογίες και λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες των πιο πρόσφατων καινοτομιών 

τους στον τομέα της ανάφλεξης. Επειδή αυτές οι καινοτομικές τεχνολογίες των μπουζί περνούν 

σύντομα και στην αγορά του aftermarket, φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους διανομείς και τους 

εγκαταστάτες το ίδιο γρήγορα.

Ας ξεκινήσουμε: απλά γυρίστε σελίδα για να μάθετε περισσότερα για τα μπουζί της Champion!
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ΙΡΙΔΙΟ

Για να εγγυάται βέλτιστη απόδοση και αντοχή, 

η Champion βασίζεται σε δοκιμασμένες 

τεχνολογίες. Η σειρά αποτελείται από 

διαφορετικές τεχνολογίες που βασίζονται 

στο Χαλκό, την Πλατίνα και το Ιρίδιο και 

που προσαρμόζονται σε μεγάλη ποικιλία 

συγκεκριμένων απαιτήσεων για κάθε κινητήρα.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
Η CHAMPION ΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ CHAMPION ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΑΣ

ΠΛΑΤΙΝΑ ΧΑΛΚΟΣ

Τα μπουζί της Champion αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους κατασκευαστές Πρώτης 
Τοποθέτησης (ΟΕ). Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούν όλες τις νέες εξελίξεις του χώρου.

Για να καλύπτουν όλες αυτές τις απαιτήσεις, οι μηχανικοί της Champion επινοούν νέες τεχνολογίες και 

συνεχίζουν να βελτιώνουν τις παραδοσιακές τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό, η Champion υποστηρίζει 

την καινοτομία και βοηθά τη βελτίωση της απόδοσης των κινητήρων και της διάρκειας ζωής 
των μπουζί, ενώ μειώνει τις εκπομπές CO2.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η CHAMPION  
ΚΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Το πλεονέκτημα που σας δίνει η Champion: μπουζί για τη νέα γενιά κινητήρων

Με την Champion, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αποκτάτε μπουζί ειδικά σχεδιασμένα για να 
καλύπτουν τις απαιτήσεις των μοντέρνων κινητήρων. Για παράδειγμα, η τρέχουσα τάση για 

μείωση του μεγέθους των κινητήρων και αύξησης της απόδοσης ισχύος ανά μονάδα κυβισμού 

καθιστά την υψηλότερη συμπίεση απαραίτητη. Αυτό επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του μπουζί και 

απαιτεί τεχνολογίες που βοηθούν στην αύξηση της διάρκειας ζωής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΠΟΥΖΙ

ΠΛΑΤΙΝΑ 

38,000 μίλια  
60,000 χλμ.

PLATINUM
Κεντρικό ηλεκτρόδιο 
πλατίνας με 
ηλεκτρόδιο γείωσης 
με πυρήνα χαλκού

ΠΛΑΤΙΝΑ 

60,000 μίλια  
100,000 χλμ. 

DOUBLE 
PLATINUM
Κεντρικό ηλεκτρόδιο & 
ηλεκτρόδιο γείωσης 
από πλατίνα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ   75,000 ΜΙΛΙΑ / 120,000 ΧΛΜ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΑΛΚΟΣ

PREMIUM 
DOUBLE 
COPPER / 
NI125 
Τα πιο πρόσφατα 
κράματα σε 
συνδυασμό με 
τεχνολογία διπλού 
χαλκού

38,000 μίλια  
60,000 χλμ. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΑΛΚΟΣ

12,000 μίλια  
20,000 χλμ.

COPPER
Χάλκινος πυρήνας 
κεντρικό 
ηλεκτρόδιο

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΧΑΛΚΟΣ

25,000 μίλια  
40,000 χλμ.

DOUBLE 
COPPER
Κεντρικό 
ηλεκτρόδιο & 
ηλεκτρόδια γείωσης 
με πυρήνα χαλκού
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ΙΡΙΔΙΟ 

75,000 μίλια  
120,000 χλμ.

IRIDIUM
Κεντρικό ηλεκτρόδιο 
ιριδίου με ηλεκτρόδιο 
γείωσης από πλατίνα

ΡΑΒΔΩΤΗ 
ΜΥΤΗ ΠΥΡΗΝΑ
Τεχνολογία ανώτερης 
ποιότητας με ραβδωτό 
κεραμικό κατά των 
εναποθέσεων άνθρακα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
ΤΗΣ CHAMPION

ΠΟΛΛΑΠΛΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ 
ΓΕΙΩΣΗΣ
Κεντρικό ηλεκτρόδιο με 
πυρήνα χαλκού με 2-4 
ηλεκτρόδια γείωσης

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Από την άλλη μεριά, οι χαμηλότερης 
συμπίεσης κινητήρες που βρίσκονται 

συχνά σε οικονομικά αυτοκίνητα, 

χρειάζονται μια τεχνολογία που θα 

εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής με 

λογική τιμή.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 
ΤΗΣ CHAMPION

Καταστολή με τεχνολογία FISS

Ηλεκτρόδιο γείωσης  
νικελίου με πυρήνα χαλκού

Κεντρικό ηλεκτρόδιο  
νικελίου με πυρήνα χαλκού

Κεντρικό ηλεκτρόδιο  
νικελίου με πυρήνα χαλκού

Καταστολή με τεχνολογία FISS

COPPER

Η τεχνολογία χαλκού παρέχει εξαιρετική διάρκεια ζωής και απόδοση 

κινητήρα σε λογική τιμή. Χρησιμοποιείται συνήθως σε βασικούς κινητήρες, 

που τοποθετούνται σε δημοφιλή και οικονομικά μοντέλα.

Champion Copper: πλεονεκτήματα

• Διάρκεια ζωής μέχρι 12.000 μίλια/ 20.000 χλμ.

DOUBLE 
COPPER

Η τεχνολογία μπουζί Copper Plus της Champion ξεκίνησε ως 

μπουζί πρώτης τοποθέτησης της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σήμερα 

χρησιμοποιείται ευρέως σε ποικίλες εφαρμογές εξοπλισμού ισχύος.

Champion Double Copper: πλεονεκτήματα

•  Παρέχει αξιόπιστη απόδοση και αντοχή

•  Το κεντρικό ηλεκτρόδιο με πυρήνα χαλκού 

κάνει δυνατό τον ακριβή έλεγχο της θερμικής 

διαβάθμισης, βελτιστοποιώντας την απόδοση και 

τη μακροζωία του μπουζί.

•  Η διάρκεια ζωής ανέβηκε στα 25.000 μίλια / 

40.000 χλμ.

Με ποιο τρόπο η Champion βελτίωσε την απόδοση και τη 
διάρκεια ζωής

Το κεντρικό ηλεκτρόδιο νικελίου με πυρήνα χαλκού κατεβάζει 

τη θερμοκρασία λειτουργίας της ακίδας ανάφλεξης και παρέχει 

διάρκεια ζωής μέχρι 20.000 χλμ. / 12.000 μίλια.

Πώς βελτιώσαμε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής

Η προσθήκη χαλκού στο ηλεκτρόδιο γείωσης νικελίου 

μειώνει τη θερμοκρασία έως και κατά 100 ºC. Αυτό, σε συνδυασμό 

με το κεντρικό ηλεκτρόδιο νικελίου με πυρήνα χαλκού, 

επιτρέπει την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ
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Καταστολή με τεχνολογία FISS

Ακίδα ΠΛΑΤΙΝΑΣ 

Κεντρικό ηλεκτρόδιο κράματος  
νικελίου 125 με πυρήνα χαλκού

Ηλεκτρόδιο γείωσης κράματος  
NICKEL 125

PLATINUM

Τα μπουζί Platinum της Champion έχουν κεντρικό ηλεκτρόδιο 

πλατίνας και ηλεκτρόδιο γείωσης νικελίου ή νικελίου 125 με 

πυρήνα χαλκού .

Πώς βελτιώσαμε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής

Ένα κομμάτι ή μια ακίδα πλατίνας συγκολλημένη στο κεντρικό 

ηλεκτρόδιο με πυρήνα χαλκού παρέχει αυξημένη αντοχή στη 

διάβρωση, αυξάνει τη διάρκεια ζωής του μπουζί και την απόδοση 

του κινητήρα.

Champion Platinum: πλεονεκτήματα

• Μεγάλη αντοχή στη διάβρωση

• Αυξημένη διάρκεια ζωής του μπουζί

• Αυξημένη απόδοση του κινητήρα

•  Διάρκεια ζωής μέχρι 38.000 μίλια / 60.000 χλμ.
Καταστολή με τεχνολογία FISS

Κεντρικό ηλεκτρόδιο κράματος  
νικελίου 125 με πυρήνα χαλκού

Ηλεκτρόδιο γείωσης νικελίου ή  
κράματος Ni125 με πυρήνα χαλκού

PREMIUM DOUBLE  
COPPER / NI125

Τα μπουζί Premium Double Copper / NI125 της Champion αξιοποιούν την 

τελευταία τεχνολογία στην καταστολή, στα κεραμικά υλικά και τα μεταλλικά 

κράματα. Το μπουζί, εφοδιασμένο με Fired In Suppressor Seal (FISS), 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αισθητήρας αν συνδεθεί με τα σύγχρονα 

ενσωματωμένα συστήματα διάγνωσης (OBD).

Με ποιο τρόπο η Champion βελτίωσε την απόδοση και τη 
διάρκεια ζωής

Τα μπουζί Premium Double Copper της Champion συνδυάζουν τα πιο 
σύγχρονα κράματα με την τεχνολογία double copper. Αξιοποιούν την 

τελευταία τεχνολογία καταστολής, κεραμικών υλικών & μεταλλικών 
κραμάτων . Το κράμα Νικελίου 125 αντικαθιστά το ηλεκτρόδιο 

γείωσης με πυρήνα χαλκού στα πιο πρόσφατα μπουζί.

Champion Copper/Ni125: πλεονεκτήματα

•  Κατασκευή με τήξη

•  Ισχυρότερος μονωτήρας

•  Αυξημένη απαγωγή θερμότητας 

•  Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 38.000 μίλια / 60.000 χλμ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ

DOUBLE PLATINUM IRIDIUM

Τα μπουζί Double Platinum Power της Champion έχουν πλατίνα τόσο στο 

κεντρικό ηλεκτρόδιο όσο και στο ηλεκτρόδιο γείωσης. Η χρήση πλατίνας στο 

κεντρικό ηλεκτρόδιο και στο ηλεκτρόδιο γείωσης παρέχει μεγάλη διάρκεια 

ζωής και εξαιρετική αντοχή.

Με ποιο τρόπο η Champion βελτίωσε την απόδοση και τη 
διάρκεια ζωής

•  Ένα κομμάτι ή μια ακίδα πλατίνας συγκολλημένη στο κεντρικό 

ηλεκτρόδιο με πυρήνα χαλκού

•  Ένα κομμάτι πλατίνας συγκολλημένη στο κεντρικό ηλεκτρόδιο με 

πυρήνα χαλκού

Champion Double Platinum: πλεονεκτήματα

• Το Double Platinium της Champion μειώνει τη διάβρωση
•  Το Double Platinium της Champion διατηρεί το διάκενο 

προσφέροντας μεγάλη διάρκεια ζωής & σταθερές θερμοκρασίες 
λειτουργίας

•  Το κεντρικό ηλεκτρόδιο και το ηλεκτρόδιο γείωσης από πλατίνα 
εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

•  Το κεντρικό ηλεκτρόδιο λεπτού σύρματος και το ηλεκτρόδιο 
γείωσης με διαμόρφωση V προσφέρουν ακριβή εστίαση του 
σπινθήρα

•  Το αποκλειστικό κράμα Heat-Active™ διατηρεί σταθερές 
θερμοκρασίες λειτουργίας κάτω από μεταβαλλόμενα φορτία 
του κινητήρα

•  Διάρκεια ζωής μέχρι 60.000 μίλια / 100.000 χλμ.

Η Champion υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση του ιριδίου σε αεροπορικές 

και βιομηχανικές εφαρμογές, πριν από περίπου 30 χρόνια. Σήμερα, το ιρίδιο 

που έχει σταθεροποιητική δράση στην τάση ανάφλεξης και εξαιρετικά 

χαρακτηριστικά φθοράς μετατρέπεται ταχέως στην προτιμώμενη τεχνολογία 

για τους κατασκευαστές κινητήρων σε όλο τον κόσμο.

Πώς βελτιώσαμε την απόδοση και τη διάρκεια ζωής

•  Ακίδα ιριδίου συγκολλημένη στο κεντρικό ηλεκτρόδιο πυρήνα 

χαλκού

•  Κομμάτι πλατίνας συγκολλημένο στο κεντρικό ηλεκτρόδιο 

πυρήνα χαλκού

Champion Iridium: πλεονεκτήματα

•  Τα μπουζί ιριδίου της Champion παρέχουν μέγιστη απόδοση, 
ανεξάρτητα από τον τύπο του κινητήρα ή της ανάφλεξης

•  Το κεντρικό ηλεκτρόδιο ιριδίου και το «συγκολλημένο με laser» 
ηλεκτρόδιο γείωσης με πλατίνα της Champion εξασφαλίζουν 
μέγιστη διάρκεια ζωής

•  Το ηλεκτρόδιο λεπτού σύρματος και το ηλεκτρόδιο γείωσης με 
πλατίνα και διαμόρφωση V παρέχουν την πιο ακριβή εστίαση 
του σπινθήρα

•  Η διάβρωση μειώνεται περαιτέρω διατηρώντας το διάκενο και 
αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής

•  Το αποκλειστικό κράμα Heat-Active™ φτάνει γρήγορα σε 
θερμοκρασίες λειτουργίας και διατηρεί σταθερές θερμοκρασίες 
λειτουργίας κάτω από μεταβαλλόμενα φορτία του κινητήρα

•  Διάρκεια ζωής μέχρι 75.000 μίλια / 120.000 χλμ.

Καταστολή με τεχνολογία FISS

Καταστολή με τεχνολογία FISS

Ακροδέκτης ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Ακίδα ΠΛΑΤΙΝΑΣ στο κεντρικό ηλεκτρόδιο

Κομμάτι ΠΛΑΤΙΝΑΣ στο ηλεκτρόδιο γείωσης

Ακίδα ΙΡΙΔΙΟΥ στο κεντρικό ηλεκτρόδιο 

Κομμάτι ΠΛΑΤΙΝΑΣ στο ηλεκτρόδιο γείωσης

Κεντρικό ηλεκτρόδιο  
νικελίου με πυρήνα χαλκού

Κεντρικό ηλεκτρόδιο  
νικελίου με πυρήνα χαλκού

Ηλεκτρόδιο γείωσης  
νικελίου με πυρήνα χαλκού

Ηλεκτρόδιο γείωσης  
νικελίου με πυρήνα χαλκού
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Μπουζί 
Champion

Μπουζί Πρώτης 
Τοποθέτησης

Γερµανία
+13,77%

Πολωνία
+3,48%

Ουκρανία
+4,02%

Ρουµανία
+4,19%

∆ηµοκρατία της Τσεχίας
+4,55%

Σουηδία
+11,24%

Ρωσία
+8,16%

Ελβετία
+18,83%

Μεγάλη Βρετανία
+10,18%

Γαλλία
+7,40%

Ισπανία
+6,94%

Πορτογαλία
+2,70%

Ιταλία
+6,36%

Ελλάδα
+6,39%

Ολλανδία
+10,16%

Chazelles

Τα μπουζί της Champion αναπτύσσονται σε στενή 
συνεργασία με τους κατασκευαστές πρώτης 
τοποθέτησης, σε συμμόρφωση με τις αυστηρότερες 

απαιτήσεις. Στις ίδιες εγκαταστάσεις πρώτης 
τοποθέτησης, παράγουμε και βελτιστοποιούμε όλα τα 

μπουζί μας για την αγορά του aftermarket. Έτσι, μπορείτε να 

είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουν να πληρούν ή ακόμα και 
να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των ίδιων προτύπων.

•  Βελτιωμένη αναφλεξιμότητα, απόδοση και αντοχή

•  Αναπτύσσεται, δοκιμάζεται και παράγεται στις παγκόσμιες 

εγκαταστάσεις μας της Πρώτης Ττοποθέτησης (ΟΕ)

•  Η παραγωγή της Ευρώπης γίνεται στις εγκαταστάσεις 

πρώτης τοποθέτησης στη Chazelles-sur-Lyon (Γαλλία)

•  Ίδια ποιότητα και ίδια γραμμή παραγωγής με τα προϊόντα 

BERU

•  Πληρούνται οι πιο αυστηρές απαιτήσεις των 

κατασκευαστών Πρώτης Τοποθέτησης

•  Ίδια πρότυπα ποιότητας για τους κατασκευαστές πρώτης 

τοποθέτησης και την αγορά του aftermarket

•  Με όλες τις δοκιμασμένες τεχνολογίες και τις 

πρωτοποριακές για τον κλάδο καινοτομίες

ΙΔΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΜΠΟΥΖΙ

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ AFTERMARKET, ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 95% ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΟΥΖΙ

•  Για εφαρμογές αυτοκινητοβιομηχανίας και μη

•  Μπουζί Πρώτης Τοποθέτησης (ΟΕ) άμεσα διαθέσιμα για την αγορά του aftermarket

• Περιλαμβάνοντας τεχνολογικές καινοτομίες

•  Οι τακτικές παρουσιάσεις νέων προϊόντων αυξάνουν συνεχώς το ποσοστό κάλυψης

Τα ποσοστά αυτά αντιπροσωπεύουν την αύξηση  
κάλυψης ανά χώρα τους τελευταίους 12 μήνες.

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΠΟΥΖΙ,  
ΜΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΟΔΟ


