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Naše nové motorové oleje Vám nabízí  
široké spektrum výhod:

 vyšší kvalita výrobků
delší intervaly výměny oleje

 
 šetrnější provoz

úspory paliva až 7 % 

 nižší spotřeba oleje
menší potřeba doplňování oleje

 snížené emise
menší dopad na životní prostředí

To všechno s Vaším OMV BIXXOL special  
a OMV BIXXOL premium

OMV BIXXOL – nová  
generace motorových olejůProdukty OMV BIXXOL

Dodržujte prosím návod k použití

od výrobce Vašeho automobilu. Je dobré,  
že všechna auta 
nejsou stejná!

OMV BIXXOL special
Šitý na míru pro Váš vůz

OMV BIXXOL special BM  SAE  5W-40
OMV BIXXOL special C1  SAE  5W-30
OMV BIXXOL special C2  SAE  5W-30
OMV BIXXOL special C3  SAE  5W-30
OMV BIXXOL special C4  SAE  5W-30
OMV BIXXOL special FO  SAE  5W-30
OMV BIXXOL special SR  SAE  10W-60
OMV BIXXOL special V6  SAE  0W-30
OMV BIXXOL special V7  SAE  5W-30

OMV BIXXOL premium
Náš nejlepší univerzální motorový olej

OMV BIXXOL premium  SAE  5W-40
OMV BIXXOL premium diesel  SAE  5W-40

OMV BIXXOL extra
Některé motory prostě chtějí něco extra

OMV BIXXOL extra  SAE  10W-40
OMV BIXXOL extra diesel  SAE  10W-40

OMV BIXXOL economic
Spolehlivý a všestranný

OMV BIXXOL economic  SAE 15W-40
OMV BIXXOL economic diesel  SAE 15W-40

OMV BIXXOL motor bike
To nejlepší pro Váš motocykl

OMV BIXXOL motor bike 4T-S SAE  10W-50
OMV BIXXOL motor bike 4T-M SAE  20W-50
OMV BIXXOL motor bike 2T-S
OMV BIXXOL motor bike 2T
OMV BIXXOL motor bike 2T-M

Pro každou značku vozu  

speciální motorový olej  

z řady OMV BIXXOL special



OMV BIXXOL special
Šitý na míru pro Váš vůz

OMV BIXXOL special je řada syntetických olejů,  
která je upravená přímo pro Váš vůz:

 nižší spotřeba paliva
 výborná ochrana motoru
 velmi dlouhé intervaly výměny oleje
 dokonale chrání Váš vůz –

a životní prostředí
 dociluje nejnižší možné 

hodnoty emisí

Pro benzinové 
i dieselové motory

OMV BIXXOL premium 
Náš nejlepší univerzální motorový olej

S výrobky OMV BIXXOL premium nabízíte svému vozu 
syntetický motorový olej těch nejlepších vlastností:

 zvýšená odolnost motoru 
 plná ochrana za téměř jakýchkoli 

provozních podmínek
 snadné nastartování 

i při nízkých teplotách

Pro benzínové  
i dieselové motory

Naši zaměstnanci Vám rádi poradí při výběru  

optimálního motorového oleje pro Váš vůz!

Nebo navštivte náš „Vyhledávač olejů“ na stránkách

www.omv-bixxol.cz.

OMV BIXXOL economic 
Spolehlivý a všestranný

Olej OMV BIXXOL je  
úsporná volba bez  
kompromisu v kvalitě:

 použitelný univerzálně 
a celoročně

 spolehlivá ochrana motoru 
v rámci doporučeného  
intervalu výměny oleje

Pro benzínové  
i dieselové motory

OMV BIXXOL extra 
Některé motory prostě chtějí něco extra

OMV BIXXOL extra je výrobní  
řada polosyntetických motorových  
olejů. Byla vyvinuta pro  
moderní motory – také pro  
přeplňované motory a motory  
s katalyzátorem – a nabízí:

 výjimečnou 
výkonovou rezervu

 výrazně nízkou 
spotřebu oleje

 neustálou plnou ochranu 
Vašeho motoru

Pro benzínové  
i dieselové motory
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