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10 tipov pre úspornú jazdu 
 
1. Jazdite plynulo 
Plynulosť je základom úspornosti. Agresívnejšia jazda s častým brzdením a zrýchľovaním smeruje 
k vyššej spotrebe paliva. Hladké zaobchádzanie s vozidlom vám nielenže ušetrí peniaze, ale tiež urobí 
vašu cestu príjemnejšou a pohodlnejšou.  
 
2. Sledujte situáciu 
Je na ceste pred vami dopravná zápcha alebo kolóna? Skočí na semafore červená? Uberte plyn! Bez 
plynu motor nespotrebováva žiadne palivo a včasným spomalením navyše môžete dosiahnuť to,             
že budete môcť znovu pridať, kým úplne zastavíte. Tým ušetríte ďalšie palivo. 
 
3. Brzdite motorom 
Brzdy premieňajú kinetickú energiu na teplo. Pokiaľ je vaše auto vybavené systémom rekuperácie 
energie, môžete získať späť aspoň ich časť. A v každom prípade ušetríte palivo, ktoré by inak bolo 
spotrebované na chod motora na voľnobeh. 
 
4. Nevytáčajte motor 
Vysoké otáčky motora znamenajú väčší odpor a straty trením. Obzvlášť u moderných preplňovaných 
motorov, ktoré dosahujú maximálny točivý moment už v nízkych otáčkach, je zbytočné motor príliš 
vytáčať. Prípadne môžete jednoducho „načúvať“ systému doporučení rýchlostného stupňa.  
 
5. Cestujte naľahko  
Hmotnosť vás nielenže spomaľuje, stojí vás tiež pohonné hmoty. Vyložte z auta zbytočnosti, každý 
kilogram sa počíta. A pozor tiež na aerodynamiku. Snažte sa neotvárať zbytočne okná. Odmontujte 
nosiče na kolesá alebo strešné boxy, ak ich nepoužívate.  
 
6. Navigujte 
Dopravné zápchy vás stoja nielen čas (a čas sú peniaze), ale zvyšujú tiež spotrebu. Takže vás stojí ešte 
viac peňazí. Použitím vášho Navigačného systému s informáciami o dopravnej situácii sa im môžete 
vyhnúť a využiť svoj čas a peniaze na príjemnejšie veci v živote.  
 
7. Spomaľte 
Rýchla jazda vám málokedy ušetrí viac než niekoľko pár minút. Pritom môže zásadne zvýšiť vašu 
spotrebu paliva. Aj 10 alebo 20 km/h môže znamenať veľký rozdiel. Dodržovanie rýchlostných limitov 
vám nielenže ušetrí peniaze, ale navyše bude vaša cesta bezpečnejšia a menej stresujúca. 
 
8. Starajte sa o vaše auto 
Iba pokiaľ je v perfektnom stave, môže vaše auto podávať ideálne výkony. Ubezpečte sa, že máte 
správny tlak vzduchu v pneumatikách, pravidelne menený olej a filtre a že je vaše auto riadne udržované 
profesionálmi u Vášho autorizovaného servisného partnera IMPA. 
 
9. Vypínajte motor 
Beh motora na voľnobeh je zbytočným plytvaním paliva, takže motor vypínajte vždy, keď zostanete 
dlhšiu dobu stáť. Alebo si objednajte niektorý z modelov vozidiel z našej ponuky vybavených systémom 
Start-stop a nechajte to na elektronike! 
 
10. Jazdite vo vzdušnom „vreci“ 
Využitie vzdušného „vreca“ za inými autami alebo ešte lepšie za nákladnými autami, môže výrazne znížiť 
aerodynamický odpor a tým aj spotrebu paliva. Len dávajte pozor a dodržujte bezpečnú vzdialenosť! 
 


