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nejméně

Vypínejte

televizor a další
spotřebiče, pokud
je nevyužíváte
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Jednoduché rady,
jak domácnosti ušetřit

... v ypínejte i jiné,
zrovna nepoužívané
spotřebiče (např. wi-fi modem).
Můžete tak ušetřit, když zrovna spíte
nebo odejdete mimo domov.
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Vařte v rychlovarné konvici
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odmrazujte

LED žárovky

HEATING AND COOLING
KNOWHOW AND SOLUTIONS

za novou žárovku
zaplatíte do

100
korun

a nenechávejte
ji příliš dlouho
otevřenou

začněte teď! vyplatí se to.

Projekt HACKS byl podpořen výzkumným a inovačním programem
Evropské unie Horizont 2020 v rámci grantu č. 845231. Obsah zavazuje
pouze jejich autory. Nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie.
Evropská komise ani agentura EASME nenesou odpovědnost za jakékoli
případné využití zde obsažených informací.
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rady a tipy pro každý den
Pokud to lze,

vařte s pokličkou,

50–60

teplo zbytečně neuniká
z hrnce pryč

ročně tak
můžete ušetřit až

Nepřetápějte,
v bytě stačí 20–22°C

Pokud máte bojler
(ohřívač vody), nastavte si
teplotu 50–60°C,
větší teplota zbytečně
zvyšuje spotřebu

Zhasínejte,
pokud opouštíte
místnost

2 000
korun

a je levnější se obléct
než platit za topení

Větrejte krátce:

Neumývejte nádobí pod

tekoucí vodou,

ale v napuštěném
dřezu či lavoru

Pořiďte si

termostatické
ventily a můžete
snadno nastavit
teplotu v místnosti

Vypínejte topení,

VYPíNEJTE televizi,

když se na ni nedíváte,
počítač, když na něm
nepracujete

když větráte

Topení plynem nebo
ústředním topením je

mnohem levnější

než elektrickými přímotopy

15oru0n

Nenechte
kapat kohoutek

Sprcha

je 3x levnější než koupel

Vypněte topení

v místnostech, které nevyužíváte
(chodby, sklady, atd.),
spí se líp v chladnější místnosti

k

n ventil

stojí jede

je mnohem levnější kouřit
venku nebo na balkoně, než mít
dlouho otevřené okno a znovu
vytápět místnost

jak si dobře bydlet a žít, a přitom neplýtvat a ušetřit.

Nezakrývejte
radiátory nábytkem
nebo oblečením

Pokud jdete
z místnosti pryč,

Stáhněte
ventil topení

