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EVO Benzín 

EVO Diesel  

Hľadáte extra triedu
medzi palivami?

Prémiový benzín s oktánovým číslom nad 100, s ktorým si užijete rýchly 
štart, dynamickú jazdu a rovnomernú akceleráciu aj pri nižších otáčkach.
Unikátna aditivácia zabezpečuje predĺženie životnosti motora, bráni tvorbe 
usadenín v palivovom systéme a spaľovacej časti, má čistiaci efekt.

Prémiová nafta pre najmodernejšie vznetové motory.
Efektívnejšie spaľovanie, vyšší výkon motora.

Najmodernejšia zmes prísad zaručuje optimálne úžitkové vlastnosti
a predĺženie životnosti motora. Bráni tvorbe usadenín a koksovaniu
v palivovom systéme a spaľovacej časti.

Garancia bezproblémového štartu motora aj v arktických podmienkach
až do -38°C.
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Motorové palivá
Tempo Plus – optimálna voľba 

Inteligentné prísady zlepšujú výkonnostné parametre
a spaľovacie vlastnosti motorových palív Tempo Plus.

Už od prvého natankovania: 

Každý deň sa vydávame na cesty. Berieme deti do školy, vezieme sa do práce 
a na nákupy, občas uviazneme v zápche a premýšľame nad tým, kam a ako rýchlo  
sa treba ešte dopraviť. Sú tiež dni, keď s plným batožinovým priestorom vyrážame
za oddychom a dobrodružstvami.

Niekedy sú naše cesty krátke, inokedy je náš cieľ ďaleko. Jedna vec je však 
vždy dôležitá. Výber správneho paliva. Vďaka unikátnym inteligentným aditívam
sa  značkové palivá Tempo Plus od Slovnaftu prispôsobujú chodu motora
a sú ideálne na dlhé aj krátke jazdy.

vám šetria palivo na krátkych aj dlhých cestách, 

aktívne čistia spaľovací priestor motora a vstrekovacie 
zariadenia automobilu,

chránia motor a palivovú sústavu pred koróziou,

zabezpečujú dokonalé mazanie pohyblivých častí motora
a vstrekovacích zariadení,

potláčajú vznik peny počas tankovania, preto je tankovanie rýchlejšie,

zlepšujú chod motora a zabezpečujú rovnomerné spaľovanie paliva,

špeciálna zložka bráni separácii vody v zimných mesiacoch,

zvyšujú komfort jazdy a zabezpečujú štartovateľnosť
v každom ročnom období,
jazdíte ekonomickejšie – úžitkové vlastnosti prísad zabezpečujú bezporuchový 
chod vozidla a zníženie nákladov na údržbu, 

zabraňujú zanášaniu palivových filtrov v lete aj zime.


