Zahrajte si o ceny v hodnotû 100 000 Kã!
Stačí co nejpřesněji tipnout odpověď na anketní otázku a svůj tip vyplnit do formuláře
na internetové adrese www.pre.cz do 15. 12. 2006.
Anketní otázka: Kolik elektřiny vykoupí PRE z obnovitelných zdrojů v měsících říjnu a listopadu 2006?
Ceny:

1. cena – sušička prádla AEG-Electrolux LAVATHERM 59800, třída A
2. cena – kombinovaná chladnička Electrolux ERB 4032, třída A+
3. cena – automatická pračka Electrolux EWF 1255, třídy A+, A, B
4. cena – espresso EA 120 crema
5. cena – univerzální kráječ USR 200
6. cena – kávovar KF 3000
7. cena – rychlovarná konvice EWA 3000
8. cena – foen 1600.1
9. cena – napěnovač mléka MS 100
10.–100. cena – úsporná zářivka Osram DULUX EL 21 W

Ceny do soutěže
věnovaly společnosti:

Cenu získá 100 nejpřesnějších tipů. Vyhodnocení soutěže proběhne nejpozději do 31. 12. 2006.
O případné výhře vás budeme informovat na vaší e-mailové adrese. Zaměstnanci PRE a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni. Úplné znění pravidel soutěže a nápovědu naleznete na www.pre.cz.

Jsme energie tohoto mûsta

• Kupujete nový elektrospotřebič a obáváte se, že
lepší vybavení domácnosti se odrazí na rostoucím
účtu za elektřinu?
• Proč zbytečně utrácet za energii, když kvalitní nové
spotřebiče mají výrazně nižší provozní náklady?
• Dá se už v prodejně poznat, kolik bude stát provoz
vybraného spotřebiče?

Když jeden spotřebič potřebuje více
energie než druhý, je to na něm vidět!
U následujících výrobků je označování energetickým
štítkem povinné:
• Automatické pračky • Bubnové sušičky prádla •
• Pračky kombinované se sušičkou •
• Chladničky, mrazničky a jejich kombinace •
• Myčky nádobí • Elektrické trouby •
• Elektrické ohřívače vody • Zdroje světla •
• Předřadníky k zářivkám • Klimatizační jednotky •
Při koupi nového elektrospotřebiče v některé z kategorií uvedených dále Vám doporučujeme orientovat se podle energetického štítku. Z něj se dozvíte základní informace o tom, kolik
budete platit za provoz daného spotřebiče. Výběrem energeticky úsporného spotřebiče můžete ušetřit tisíce korun!

Vyšší pozice písmene abecedy na energetickém
štítku znamená lepší parametry spotřebiče!
Chladničky a mrazničky
Nejúspornější chladničky a mrazničky jsou označovány energetickou třídou A+ nebo A++. U těchto
výrobků už ani energetická třída
A nemusí patřit nejúspornějšímu
spotřebiči!

Pračky prádla
Staré pračky mají oproti novým
i dvakrát vyšší spotřebu energie
a vody. Kombinace písmen
A/A/A v kategoriích energetická
třída, účinnost praní a účinnost
odstřeďování je ta nejlepší!

Myčky nádobí
I zde představují písmena A/A/A v energetické třídě, účinnosti mytí a sušení tu nejlepší kombinaci. Ve srovnání
s mytím nádobí pod tekoucí vodou myčka ušetří až 60 %
vody a 35–60 % elektrické energie!

Sušičky prádla
Přestože i sušičky prádla patří k energeticky náročným spotřebičům, i zde
již najdete výrobek v energetické třídě
A s poloviční spotřebou oproti běžným
sušičkám.

Zdroje světla
Energetickým štítkem jsou označovány i zdroje světla. Např. klasické žárovky jsou zařazeny do tříd E až G, kompaktní úsporné zářivky do tříd A a B!
Nenašli jste v obchodě na spotřebičích štítek? Zeptejte se přímo prodejců. Ze zákona mají povinnost je
na výrobku vystavit – štítky jim
poskytuje výrobce nebo autorizovaný
dovozce.

Další informace: www.uspornespotrebice.cz
www.pre.cz

Klimatizační jednotky
Novinka mezi spotřebiči označovanými štítkem. Uvažujete-li o klimatizaci, žádejte pouze energetickou třídu A, protože se obecně jedná o energeticky náročný spotřebič!

Podpořeno v rámci projektu CEECAP ve spolupráci se SEVEn, o.p.s.
Zodpovědnost za obsah nesou autoři. Evropská komise nenese
zodpovědnost za využití informací obsažených v tomto letáku.

