
NOVÁ TECHNOLOGIE PRO  ŠIROKÉ  VYUŽITÍ 



…úžasně jednoduchý způsob,  
jak snížit emise, spotřebu paliva, 
dosáhnout lepšího výkonu vozu a 

ušetřit. 
 

Vhodné pro benzinové i naftové 
motory a motory na Etanol. 



Zkrátka jednoduchý způsob jak se 
postarat o motor 



Za vývoj účinné látky 

Ferocenu, udělena 

Nobelova cena 1973 



Vědecky zdokumentované 

účinky, více jak 2000 

zpráv 



    Boogie Energy Pill je ověřena nezávislou tribotechnickou 
laboratoří, která prokázala: 

ü  Úspora paliva 5 – 15 % 

ü  Pokud bude dodrženo správné mísení, nemůže dojít k              
    poškození motoru. 
ü  Používání tablet Boogie Pill je zcela bezpečné. 
ü  Boogie Pill dekarbonizuje spalovací prostory a udržuje   
    čistotu palivových systémů. 
ü  Boogie Energy Pill nevytváří žádné závadné sloučeniny. 

 

Pro dosažení uvedeného efektu, je třeba dodržovat poměrové mísení a to 
použít jednu tabletu na 30 litrů nafty nebo 40 litrů benzinu. 



Životní 
prostředí 

Snižuje emise v průměru  až  
o 90% (určitě o 30 až 50%) 

Šetrné k životnímu prostředí 

Naprosto bezpečné a 
nepoškodí váš motor 

Užívání Boogie Pill nahradí    
3 až 4 jiné přípravky. 

Finanční 
úspora 

Díky zkvalitněnému 
spalování dochází ke 

snížení spotřeby paliva            
až o 15%. 

Prodloužení intervalu 
výměny žhavících a 

zapalovacích svíček o 
přibližně 30.000 km 

Prodloužení intervalu 
výměny oleje a olejového 
filtru o 5000 až 10 000 km. 

Úspora na servisních pracích 
a údržbě 

Výkon 
motoru 

Dokonalé prohoření paliva a 
optimální proces spalování 

zajistí lepší výkon. 

Čistí palivové soustavy, 
vstřikovače, ventily, písty, 

karburátory a motorovou část. 

Odstraňuje karbonové 
usazeniny. 

Vhodné pro všechny 
benzinové a naftové motory. 



� Užití je snadné a pohodlné. 
� Úspora paliva přibližně 4% pokryje 

náklady na Boogie Pill. 
� Boogie Pill je dostupná pro každého!  

� 1 tableta připadá na 30 až 40 litrů paliva. 
1    na 40 litrů benzinu 

   1    na 30 – 35 litrů nafty 

Pokaždé PŘED natankováním tabletu vhoďte 
dovnitř do Vaší nádrže, nalévacím otvorem. 



� Čistí a promazává palivový systém 



Vše ověřeno v reálném 

provozu na různých 

typech vozidel 





Tableta Boogie Energy Pill je katalyzátorem 
(urychlovačem) spalování a zajišťuje vyšší 
efektivitu hoření paliva, což vede ke snížení 
spotřeby paliva a zvýšení výkonu.  



   Palivový kondicioner vyčistí spalovací komory, 
písty, vstřikovače, ventily a na stěnách válců 
vytvoří kluzný film, který sníží odpor. 
 

Je to způsob jak procestovat více kilometrů za 
stejnou finanční částku. 



� Čistí a promazává 
píst, přívod paliva, 
vstřikovače a ventily. 

Zážehový motor 
Vznětový motor 









Druh vozidla palivo pokles spotřeby najeto při testu 

VW Passat  nafta 15,7% 3 570 km 

Škoda Felicia benzín 20% 2 500 km 

Mercedes ML nafta 8% 2 000 km 

Mercedes C nafta 11,3% 2 400 km 

Škoda Octavia nafta 7,7% 3 250 km 

Renault Fluence benzín 8% 1 000 km 

Kamion (DAF) nafta 12,5% 25 000 km 

Autobus (IRISBUS) nafta 9,96% 3 300 km 

Pro návratnost investice do tablet stačí úspora pouhé 4 % !!! 

COKOLI NAVÍC JE VÁŠ ZISK! 

Výsledky testů 



Graf ukazuje, kolik litrů paliva lze využít navíc, jestliže 
použijete Boogie Energy Pill 

Příklad: jestliže spotřebujete 90 litrů v autě, které má průměrnou spotřebu 9l/100km (dojezd 

na množství paliva - 1 000 km), můžete při úspoře 10% získat až 9l navíc (111 km navíc). 

Na 40 litrech uspoříte 4 litry paliva - cca 126 Kč (31,50 Kč/1l). Cena 1 ks tablety ……56 Kč  

Čistý zisk je 70 Kč (finanční úspora : 126 Kč – 56 Kč = 70 Kč) 

1 tableta Vám ušetří v průměru 1,75 Kč na 1 litr paliva 



Jak si změřit spotřebu paliva ? 



Jak si změřit spotřebu paliva ? 



Počet natankovaných litrů / počet najetých kilometrů x 100 

Například 40 litrů / 700 km x 100 = 5,71 Litrů na 100 km 

Jak si změřit spotřebu paliva ? 

 

Příklad:  
Škoda 

Octavia 1,9 TDI 

66 kW 



    Úspora        Kilometry ZDARMA       Získaná 

    v %                     v km                      hodnota 

    5%                    250 x 3,00 Kč/km =   750 Kč 

    10%                  500 x 3,00 Kč/km = 1500 Kč 

    15%                  750 x 3,00 Kč/km = 2250 Kč 
 

   Plus úspory na provozu auta, přináší 
výrazný návrat vaší investice do pořízení 
tablet. Balení 10-ti kusů stojí jen 560 Kč. 



� Prodloužená životnost svíček až o 30.000 km. 

� Prodloužená životnost oleje a olejového filtru až o 
5.000 km. 

� Prodloužená životnost filtru pevných částic !!! 

� Úspora za servisní práce díky prodlouženým 
intervalům. 

� Ročně to může být dalších 5.000 až 10.000 Kč, které 
ušetříte na dodatečných úsporách. 

 



§ Pravidelné používání tablet Boogie Energy Pill prodlouží 
životnost motoru až o 40%!!!, což může znamenat třeba       

 tři roky bez splátek na pořízení nového vozu!!! 
 

(podle výsledků dlouhodobých testů na různých vědeckých pracovištích). 

Výsledky s Boogie Energy Pill 



Naměřená 
kouřivost u 

dieselového 
osmiválce 
vozu Audi 

Q7 4,2 TDI je 

díky 
používání  

 BOOGIE PILL 

v tomto 

případě 0,00 



BEZ  

 BOOGIE PILL 

S  

BOOGIE PILL 

SNÍŽENÍ O 84% 

SNÍŽENÍ O 98% 



� Působení Boogie Energy Pill závisí na věku a stavu 
Vašeho motoru a ujeté vzdálenosti v km nebo mílích.  
 

Naši aktuální uživatelé použitím Boogie Pill 
zaznamenávají: 

� Lepší výkon a hladší chod motoru 

� Sníženou spotřebu v litrech na 100 km 

� Snížené emise výfukových plynů 

� Vyčištění motoru, snížení klepání a hlučnosti 
� Prodloužení životnosti motoru, oleje, filtru, svíček 

� Snížení nákladů na údržbu a servis 

� Úsporu paliva a větší dojezd na stejné množství 
paliva. 


