
Pre spotrebiteľa je smerodajným indikátorom 
štítok na výdajnom stojane.

DÔLEŽITÉ VEDIEŤ...
V decembri 2019 začína distribúcia benzínu E10  

na čerpacie stanice. Od januára 2020  
by mal byť na čerpacie stanice dodávaný  

benzín Natural 95 ako E10.

Fakty o E10PREČO BIOPALIVÁ
Cieľom používania biopalív je vyššia šetrnosť  
k životnému prostrediu, a zvyšovanie podielu  

biozložky je súčasťou boja proti klimatickým zmenám. 

Benzín E10 znižuje vo výfukových spalinách  
z motora podiel látok znečisťujúcich ovzdušie  

(oxidy dusíka NOx, toxické látky, CO2)

Biopalivá pomáhajú zvýšiť podiel 
obnoviteľnej energie ku 2020 

na stanovenú úroveň 10%

Benzín 95 s označením E5 a benzín 95 
s označením E10 sú štandardné palivá. 

Líšia sa len vyšším obsahom biozložky (bioetanolu). 
Medzi benzínmi nie je žiadny významný rozdiel, 

t.j. oktánové číslo, obsah síry a ďalšie charakteristiky  
sú takmer rovnaké.

Od januára 2020 musia všetci dodávatelia 
motorových palív na Slovensku dodávať 

benzín s vyšším podielom biozložky. 
O zavedení „ekologickejšieho“ benzínu 

rozhodli poslanci parlamentu, aby 
Slovensko splnilo požiadavky 

Európskej únie v boji proti 
klimatickým zmenám.

Benzín E10 sa už v Európe predáva 
v Bulharsku, Estónsku, Fínsku,

Francúzsku, Nemecku, Luxembursku,
Rumunsku a Holandsku.  

Od januára 2020 
sa začne oficiálne predávať 

aj na Slovensku a v Maďarsku.
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Väčšina automobilov
Môže používať benzín E10

Môže skombinovať benzín E5 a E10 
Nie je potrebné vykonať zmenu nastavenia

Staršie automobily
Je možné, že vozidlo nie je prispôsobené na použitie 

paliva E10. K dispozícii je vysokooktánové palivo, 
ktoré obsahuje biozložku, ktorá nemá pre takéto 

motory a palivovú sústavu nežiadúce účinky.

Dostupnosť vysokooktánového paliva na čerpacích 
staniciach si overte vopred, nie je ponúkané na všet-

kých čerpacích stanciach.

Pri používaní benzínu E10 nie je potrebné 
používať špeciálne prísady. Motorový benzín E10 

obsahuje všetky prísady potrebné pre 
dlhodobú prevádzku vozidla.

Vyše 90 % áut v EÚ,  
vyrobených po roku 

2000, je kompatibilných  
s použitím paliva E10.

Skontrolujte kompatibilitu vozidla s palivom E10. 
Vozidlá sú vybavené dvomi palivovými nádržami, a pre-
to vyžadujú rovnaké podmienky pre kompatibilitu s mo-

torovým benzínom E10 ako bežné benzínové vozidlá.

V prípade, že majitelia motocyklov chcú používať na 
pohon motocykla motorový benzín E10, odporúčame 
skontrolovať kompatibilitu motocykla s motorovým 

benzínom E10, a to pred jeho prvým použitím alebo sa 
poradiť s výrobcom, resp. distribútorom o kompatibilite.

Nekompatibilita v zime môže viesť ku problémom 
so štartom za studena, prípadne zhoršeniu 

jazdných schopností v dôsledku zlého pomeru 
vzduch-palivo. Najlepším riešením je okamžité 

odstránenie nesprávneho typu benzínu.

Skontrolujte kompatibilitu zariadenia u výrobcu alebo 
distribútora. Väčšina zariadení má v manuáloch defino-
vaný minimálny oktánový nárok 90 oktánov, a väčšinou 

aj kompatibilitu s benzínom E10. V prípade zvyšných 
strojov odporúčame použiť benzín s označním E5. 

Pred dlhšou odstávkou, napríklad v zime, odporúčame 
vyprázdniť palivovú sústavu a palivový systém – 

napríklad dojazdom zariadenia do úplného minutia 
paliva v nádrži

Informácie nájdete v návode na obsluhu vozidla. Ak informáciu 
nenájdete, kontaktujte predajcu. Informácie sú dostupné aj na webe 

Asociácie európskych konštruktérov vozidiel ACEA.

PRED TANKOVANÍM SKONTROLUJTE 
KOMPATIBILITU VÁŠHO 

AUTOMOBILU S E10
Vozidlá s kombinovaným pohonom benzín/LPG

Motocykle

Natankovanie nekompatibilného 
paliva nespôsobí okamžitý 

problém

Malé záhradné stroje


