
Originálny motorový olej. 
LongLife III - vysoký výkon pre váš motor.
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Originálny motorový olej SEAT LongLife III. 
Vysoký výkon pre váš motor.

Informujte sa u našich 
autorizovaných servisných 
partnerov SEAT.

Rozhodnite sa pre Originálne diely SEAT.
Originálny motorový olej SEAT vyvinutý špeciálne pre vaše vozidlo zabezpečí, 
že všetky komponenty budú aj naďalej pracovať v perfektnej zhode. Iba tak zostane 
zachovaná tá najvyššia možná bezpečnosť, spoľahlivosť a výkonnosť vášho motora.
Aby váš SEAT zostal vždy originál SEAT.

01 Pre motory 
s predĺženým 
servisným intervalom.   

02 Ideálny aj pre 
naftové motory 
s filtrom pevných 
častíc.

03 Chráni motor počas všetkých 
prevádzkových podmienok 
a teplôt.

04 Udržiava motor čistý
a zabraňuje tvorbe 
olejových usadenín.

Motorový olej SEAT LongLife III. GS55545M2 (1 l balenie originálneho oleja). 

Vedeli ste, že? 
• Motorový olej znižuje trenie medzi 

pohybujúcimi sa dielmi motora ako sú 
valce, piesty a vačkové hriadele, zvyšuje 
účinnosť motora a znižuje spotrebu paliva.

• Používanie správneho oleja chráni motor 
pred prehrievaním a predlžuje jeho 
životnosť.

• Olej čistí motor a odstraňuje zvyšky 
spaľovania, usadeniny a karbón. Jedna 
z dôležitých vlastností motorového oleja 
je, že absorbuje do seba tieto nečistoty, 
ktoré sa pri výmene oleja dostanú 
z motora von.

• Časté krátke jazdy spôsobujú, že 
motorový olej absorbuje palivo a 
kondenzovanú vodu, takže sa zdá, 
že hladina oleja je v poriadku. No pri 
najbližšej dlhšej jazde sa tieto látky 
odparia a hladina oleja klesne, čo môže 
spôsobiť poškodenie motora.

• Hladina motorového oleja sa má 
pravidelne kontrolovať a olej v prípade 
potreby dopĺňať.

• Pri výmene oleja sa musí vymeniť 
aj olejový filter.

Originálny motorový 
olej SEAT  LongLife III.

…je ideálny pre váš SEAT, pretože bol 
vyvinutý spolu s motorom a spĺňa 
všetky požiadavky moderných 
benzínových a naftových motorov 
s predĺženým servisným intervalom.

…je vyrobený presne podľa normy VW
504 00 a 507 00 - oleje
s predĺženým servisným intervalom.

… obsahuje aditíva, ktoré chránia filter 
pevných častíc naftového motora 
pred predčasným upchaním.

…má vždy správnu viskozitu, a to aj za 
extrémnych prevádzkových podmienok 
a vonkajších teplôt, čím chráni váš motor 
pred opotrebovaním.

…spoľahlivo plní svoju funkciu počas celého
intervalu výmeny na rozdiel od olejov 
nižšej kvality. Tým sa predchádza 
nutnosti častejšej výmeny a v najhoršom 
prípade poruchy motora.

05 a emisie CO2.
Znižuje spotrebu paliva

…nevyžaduje pridávať ďalšie aditíva, pretože 
je perfektne zladený s vaším motorom.




