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PADĚLANÝ CASTROL V EVROPĚ 
  
POUFNE 



Tento dokument poukazuje na příklady kterými se liší padělané obaly Castrol objevující se po 
celé Evropě. 
 
Je potřeba vzít na vědomí, že ne všechny příklady se objevují na obalech současně, proto je 
dobré vždý důkladně prověřit celý obal a tím zjistit zda se nejedná o padělaný olej. 
 
 
Padělané prudukty je čím dál těžší odlišit od originálních olejů 
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PADĚLANÝ MAGNATEC 1L & 4L 3 



PADĚLANÝ MAGNATEC 4L 4 

Efekt pomerančové slupky na plastu. 



5  MAGNATEC 4L 
 
 
 Na padělaných obalech se objevují dodatečné linie od odlévací formy, které poukazují na odlévání  
 obalu na 4 části. Originální obaly mají stopy po odlévání na 2 části a nejsou viditelné. 
 



6  MAGNATEC 4L 
 
 
 
Další dodatečná linie po odlevu blízko rukojeti, která na originálním obalu není. 
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PADĚLANÝ ORIGINÁLNÍ 

 MAGNATEC 4L 
 
 
 
                 Malý rozdíl mezi typem písma a logem které se nachází v horní části obalu. 



MAGNATEC 4L 8 

Velmi špatná kvalita odlévací formy na obalu např. ‘Castrol Smoothpour’ 



9 MAGNATEC 4L 
 
 
 
      Pole kolem loga Castrol má být bílé a né šedivé jak je vidět na obrázku níže. 



10 MAGNATEC 4L 
 
 
 
                Špatná jakost měrky – příliš nízká, dlouhá, široká nebo netěsná 



11 MAGNATEC 4L 
 
 
 
          Chyby na etiketách – pomíchaná čísla viskozity oleje 10w-40 a 5w-40. 



12 MAGNATEC 4L 
 
 
 
                                      Nekvalitně vykrojené etikety na obalech. 



MAGNATEC 4L 13 

                Na originálním balení se neobjevuje šarže v dolním rohu tak jak je vidět na obrázku. 



14 MAGNATEC 4L 
 
 

                        Nevýrazně vytlačená čísla a ciferník na padělaném obalu. 



15  MAGNATEC 4L 
 
 
                     Originální balení mají zaoblené a kvalitně provedené rukojeti.  

                      Některé padělané obaly maji nedokonalé rohy na rukojetích 

 

PADĚLANÝ ORIGINÁLNÍ 



16   MAGNATEC 4L 
 
 
 

   Ciferníky (jsou na spodku každého obalu, aby se určilo kdy byl daný obal vyrobený) vždy 

 ukazují číslici 1 nebo 12. Nikdy na nich není 3/6/9/12 tak jak je vidět na obrázku. 

PADĚLANÝ 



17  MAGNATEC 1L 
 
 
Dvojitá etiketa (pozná se podle šipky v pravém dolním rohu) má mít text i na druhé straně. 

Padělek je potištěný jen z jedné strany. 

Šipka poukazuje 
na dvojitou etiketu. 



MAGNATEC 1L 18 

Na originálním balení je udáno místo produkce   
„vyprodukováno v EU” nikoli „vyprodukováno v NĚMECKU” tak jak je vidět na obrázku. 

PADĚLANÝ ORIGINÁLNÍ 



PADĚLANÝ EDGE 1L & 5L 19 



EDGE 1L (5w-30 Etiketa v anglickém jazyce) 20 

Padělané balení 1l – chybí čárky za  
BMW nebo PORSCHE 

na etiketě. 

Čárky musí být vždy  

za BMW 

a PORSCHE 



EDGE 1L & 5L 21 

Padělěk. Znak TM za logem Castrol musí být ve stejné výšce 

jako samotné logo. 



EDGE 1L & 5L 22 

ORIGINÁL PADĚLEK 



EDGE 1L & 5L 23 

Víčko padělaného  

Balení. 

Víčko originálního  

balení. 

(jasně viditelný rozdíl) 



24 EDGE 1L 
 
 
 
                                     Rozdíl v závitu u každého z balení. 

PADĚLANÉ ORIGINÁLNÍ 



EDGE 1L & 5L 25 

PADĚLANÝ–  
TMAVŠÍ ODSTÍN 
LOGA EDGE 

ORIGINÁLNÍ –  
SVĚTLEJŠÍ 
ODSTÍN LOGA 
EDGE  



26 EDGE 5L (Francouzské/Belgické etikety) 
 
 

Padělané etikety EDGE 5L mají malý rozdíl v písmenu „Q” 
 

ORIGINÁL PADĚLEK 



EDGE 5L (Francouzské/Belgické etikety) 27 

ORIGINÁL PADĚLEK 

Padělané balení EDGE 5L má malý rozdíl v písmenu „Q”  
a v symbolu „*”  



28 EDGE 5L 
 
 
 
                        PADĚLEK – Tmavší pruhy na zlatém podkladu způsobené  

                                            méně kvalitním procesem tisku.  
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KONEC 


