JEDNODUCHO
NATANKUJTE A ZNÍŽTE
EMISIE.

BMW Service

VAŠE VÝHODY S
BMW BLUE PERFORMANCE:

BMW Blue
Performance

Radosť z jazdy

-- Jazdíte na jednom z najčistejších naftových vozidiel na svete.
-- BMW Blue Performance s AdBlue® sa postará o dôsledné
zníženie emisií oxidov dusíka. Pre minimálny dopad na životné
prostredie.
-- Vaše vozidlo už dnes spĺňa prísnu emisnú normu EU6, ktorá bude
povinná pre nové naftové vozidlá od roku 2014.
-- AdBlue® jednoducho a komfortne dotankujete u vášho BMW
partnera.

Tipy na manipuláciu s kvapalinou AdBlue®.
- Zabráňte priamemu styku kvapaliny AdBlue® s pokožkou, ako aj jej
kontaktu s povrchmi vozidla.
- Ak ste do nádrže na AdBlue® omylom naliali nesprávnu kvapalinu
(napr. nemrznúcu zmes), neštartujte motor, pretože existuje riziko
vzniku požiaru. Kontaktujte vášho BMW servisného partnera.
- Nezabudnite doliať Adblue® s dostatočným predstihom: pripomienka sa vám zobrazí na displeji systému iDrive. Ak sa nádrž na AdBlue®
vyprázdni, vozidlo po zaparkovaní nie je možné naštartovať. To môže
viesť k potenciálnym bezpečnostným rizikám.
V prípade otázok ohľadom BMW Blue Performance alebo
AdBlue® prosím kontaktujte svojho BMW servisného partnera
alebo si pozrite stránku: www.bmw.sk/blueperformance alebo
www.bmw.sk/adblue

BMW Blue Performance.
JAZDITE NA JEDNOM Z
NAJČISTEJŠÍCH NAFTOVÝCH
VOZIDIEL NA SVETE.
Menej emisií. Viac radosti z jazdy.

Tlačové chyby, omyly a zmeny sú prípustné. Reprodukcia časti alebo celku je
povolená iba s písomným súhlasom BMW Vertriebs GmbH, Salzburg. 09/2013.

MENEJ OXIDOV
DUSÍKA VĎAKA
BMW BLUE
PERFORMANCE.
Technológia BMW Blue Performance je
dôležitým pilierom stratégie BMW
EfficientDynamics, ktorá prináša podstatné
zníženie spotreby aj emisií, pri súčasnom
zvýšení výkonu a radosti z jazdy.

PREHĽAD TECHNOLÓGIE
BMW BLUE PERFORMANCE:
-- Technológia BMW Blue Performance znižuje produkciu
oxidov dusíka (NOx) naftových motorov na minimum.

Samotné spaľovanie to neovplyvní a vysoká efektivita
naftového motora zostane zachovaná.

-- Vďaka technológii BMW Blue Performance mnohé

naftové modely BMW už dnes spĺňajú emisnú normu
EU6, ktorá požaduje redukciu oxidov dusíka - a bude
povinná pre všetky dieselové vozidlá od roku 2014.

-- Okrem toho sú niektoré modely BMW vybavené aj
ďalším prvkom na znižovanie emisií oxidov dusíka:

katalyzátorom SCR (SCR = Selective Catalytic Reduc-

tion, t.j. selektívna katalytická redukcia) so vstrekovaním

AdBlue®. Chemická reakcia, ktorá nastane pri vstreknutí
roztoku močoviny AdBlue®, sa postará o podstatné
zníženie emisií oxidov dusíka.

Pre bezproblémovú prevádzku vášho naftového motora
je potrebné pravidelne dopĺňať kvapalinu AdBlue®.
Váš BMW servisný partner vám pri tom ochotne
pomôže.

PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH
FAKTOV:
--Po prejdení 2400 km sa na kontrolnom displeji
zobrazí poznámka o zostávajúcom dojazde.

Aktuálny zostávajúci dojazd, ako aj množstvo, ktoré
je potrebné doliať, si môžete pozrieť kedykoľvek:
(Informácie o vozidle > Stav vozidla > AdBlue).

-- Maximálny dojazd na jednu plnú nádrž AdBlue® závisí

od vášho konkrétneho jazdného štýlu a môže dosiahnuť
až 15 000 km.

-- Len čo sa na prístrojovom paneli zobrazí symbol rezervy,

je potrebné doliať kvapalinu AdBlue®. So žiadosťou na jej
dotankovanie sa môžete obrátiť na vášho BMW partnera.
Alebo si môžete AdBlue® doliať aj sami: podrobné
informácie o tom nájdete na www.bmw.sk/adblue

-- Plniace hrdlo na AdBlue® nájdete v závislosti od

konkrétneho naftového modelu BMW buď pod klapkou
plniaceho hrdla palivovej nádrže alebo v motorovom
priestore.

Dôležité: Nezabudnite AdBlue® dotankovať včas.
Ak sa jeho nádrž vyprázdni, vozidlo sa po
zaparkovaní nedá naštartovať.

