
Moderní pomocníci v domácnosti, ať už se starají o praní prádla,  
chlazení potravin, osvětlení nebo vám chystají ranní šálek kávy,  

by měly být energeticky co nejúspornější.
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16 spolupracujících evropských zemí

2 miliony návštěvníků ročně

13 jazyků

webových stránek na míru spotřebitelům

Obchody však nabízejí výrobky s velmi rozdílnou spotřebou energie. 
Jak si má zákazník vybrat ty nejlepší?

miliard Kč  
ročně

Evropské domácnosti jsou vybaveny 
miliony elektrospotřebičů. 

Jejich provoz stojí

5 500

Nejlepší evropské výrobky
ve více než 15 kategoriích 

najdete na www.

16

účinnost



www. topten . eu

Výsledky činnosti sítě Topten: 

Za obsah tohoto letáku nesou výlučnou odpovědnost jeho autoři. Evropská komise ani agentura EASME  
neodpovídají za jakékoliv použití výrobků na základě informací zde obsažených.

Projekt Topten Act koordinuje ADEME, francouzská agentura pro životní prostředí a energetický management. Tento projekt obdržel finanční 
prostředky z programu Horizont 2020, výzkumného a inovačního programu Evropské unie na základě grantové dohody č. 649647.

Topten mění trh.  
V souladu s evropskými směrnicemi o energetickém štítkování a ekodesignu 

týmy sítě Topten:

•    zveřejňují seznamy nejlepších výrobků na uživatelsky 
příjemných webových stránkách

•    poskytují rady spotřebitelům i pracovníkům zodpovědným  
za nákup spotřebičů 

•    podporují výrobce a prodejce 

•    přispívají ke koncipování energetické politiky

uspornespotrebice.cz jsou členem evropské sítě Topten. 
Nejúspornější produkty českého trhu naleznete na www.uspornespotrebice.cz

Síť Topten tvoří členové z Belgie, České republiky, Francie, Itálie, Litvy, Lucemburska, Německa,   
Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Velké Británie

Kontaktujte nás pro více informací o našich aktivitách a službách: SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., seven@svn.cz 

De
si

gn
: w

w
w

.n
um

er
oc

in
q.

co
m

Roční úspora:  

600 GWh 

3,3 mld Kč   

276 000 tun CO2 

Všechny zainteresované strany, 
tj. spotřebitelé, prodejci, výrobci, 
političtí činitelé, nevládní organizace, 
poskytovatelé služeb, instituce, média, 
se snadněji, lépe a fundovaněji 
rozhodují.


