Tlačová správa

Doprajte dovolenku aj elektrickým spotrebičom
Jednoduché opatrenia šetriace domáci rozpočet
Bratislava, 13. júla 2017 – Leto je v plnom prúde a viacerí sa práve chystajú na dovolenku. Pred
odchodom je dobré venovať pozornosť aj elektrickým a plynovým spotrebičom. Počas
cestovania mimo domova možno ušetriť výdavky za energie, a zároveň prístroje ochrániť pred
prípadným zásahom blesku.
Čo môžete, úplne vypnite
Spotrebiče, ktoré nemusia byť počas vašej neprítomnosti napájané elektrinou, odpojte zo zásuviek.
Pohotovostný režim (tzv. stand-by) síce umožňuje prístroje ihneď použiť; no zároveň stále
spotrebúvajú elektrickú energiu. Ak počas svojej dovolenky úplne odpojíte zo siete približne päť
spotrebičov v stand-by režime, môže úspora za 14 dní dosiahnuť rádovo desiatky centov, v niektorých
prípadoch dokonca až štyri eurá.
„Záleží na tom, o aké typy spotrebičov ide, aký majú príkon a tiež, kedy boli vyrobené. Všeobecne
možno povedať, že čím staršie zariadenie máme, tým viac pri ich úplnom vypnutí ušetríme,“ hovorí Jiří
Koudela, riaditeľ predaja Slovakia Energy a dodáva: „Pohodlie diaľkových ovládačov stojí bežnú
domácnosť viac ako 57 eur ročne, preto sa oplatí prístroje odpájať aj v priebehu roka.“
V prípade, že varíte na elektrickom sporáku, najlepšie je vypnúť ho pred dovolenkou pomocou
hlavného sieťového ističa. Rovnako vypnite aj plynové spotrebiče, najmä pokiaľ máte zariadenia s tzv.
večným plamienkom. Pred samotným odchodom ešte celý byt či dom prekontrolujte, či niekde
nezostalo zbytočne rozsvietené.
Pozor na búrky
Preventívne odpojenie prístrojov zo zásuviek sa vyplatí hlavne pre prípad búrok. Ak blesk udrie
v blízkosti vášho bydliska do elektrického alebo telefónneho vedenia, v sieti vznikne prepätie, ktoré
môže zničiť elektrospotrebiče v okruhu niekoľkých kilometrov. Zariadenie takzvane vyhorí.
Nezabudnite odpojiť televízor aj od antény. V tomto prípade môže byť zásah do rodinného rozpočtu už
zásadný.
Prázdninová prevádzka chladničky
Ak bude vaša dovolenka dlhšia, zvážte, či chladničku nevyprázdniť, neodmraziť a úplne vypnúť.
„Veľká námraza chladničkám ani vašim peňaženkám rozhodne nesvedčí. Pokiaľ je námraza väčšia
ako 3 mm, zvyšuje spotrebu elektrickej energie až o 75 %,“ uvádza J. Koudela zo Slovakia Energy.
Vypnutú chladničku nechajte pootvorenú, aby sa vo vnútri netvorili plesne a zápach. Počas
štrnásťdňovej dovolenky sa vám tak odmení úsporou rádovo niekoľko eur.
Mnohé dnešné chladničky ponúkajú prázdninový režim, tzv. funkciu „holiday“. Tá umožňuje nastaviť
teplotu na 12 až 15 °C, čím sa výrazne zníži spotreba energie, a zároveň sa pri nej nekazia trvanlivé
potraviny a nedochádza k vzniku nepríjemného zápachu vo vnútri chladničky.
Teplú vodu ani klimatizáciu nevyužijete

Rad domácností využíva na ohrev vody elektrický bojler. I ten vám môže počas vašej dovolenky
niekoľko eur ušetriť. Najlepšie urobíte, keď ho úplne vypnete alebo aspoň znížite na minimum jeho
teplotu. Ak vám susedia alebo známi budú chodiť zalievať kvety, dohodnite sa s nimi, aby vám bojler
tesne pred návratom zapli a vy si tak budete môcť dopriať teplú sprchu hneď po návrate.
V letných mesiacoch často bojujeme s prehriatymi miestnosťami. V prípade, že máte nainštalovanú
klimatizáciu, nie je dôvod nechať ju zapnutú. Jednoduchým riešením počas dovoleniek je uzavrieť
okná, zatiahnuť závesy a stiahnuť žalúzie. Možno vaša klimatizácia umožňuje načasovať jej chod
vopred, a tak si ju môžete jednoducho naprogramovať na váš predpokladaný príjazd.
Rovnako, ako si chcete na dovolenke odpočinúť vy, doprajte oddychový čas i vašim domácim
spotrebičom. Nebudete sa musieť obávať, či sa počas vašej neprítomnosti niečo nečakané nestane
a naviac ešte ušetríte.
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O spoločnosti Slovakia Energy
Spoločnosť Slovakia Energy pôsobí na slovenskom trhu od roku 2007, a to najprv ako alternatívny dodávateľ
energií pre malé a stredné firmy, v roku 2009 potom začala dodávať elektrinu aj domácnostiam. Svojim
zákazníkom garantuje nielen výhodnejšie ceny elektriny a plynu o 8 až 10 % oproti dominantnému dodávateľovi,
ale tiež špičkovú zákaznícku starostlivosť založenú na osobnom prístupe a skúsenostiach profesionálne
vyškoleného tímu. V roku 2013 sa Slovakia Energy stala jednotkou medzi alternatívnymi dodávateľmi elektriny a
plynu na Slovensku. Svoje služby v súčasnosti poskytuje viac ako 225 700 zákazníkom.
Slovakia Energy tvorí spoločne so spoločnosťami Bohemia Energy, Comfort Energy Europe Easy Energy a X
Energie energetickú skupinu Bohemia Energy, najväčšie zoskupenie alternatívnych dodávateľov energií na území
Slovenska a Českej republiky.

