Obniżanie zużycia
energii
– przewodnik

npower.com/
energysaving

Ile energii możesz zaoszczędzić bez
ponoszenia dodatkowych kosztów?

Łazienka:

Obalamy mity
£ 2.22 /h
£ 4.32

Sypialnia:

Aby obniżyć rachunki
za energię, skróć czas
prysznica o minutę
i wymień słuchawkę
prysznicową na
wodooszczędną.

Włączaj i wyłączaj urządzenia, i w tym
samym czasie obserwuj, jak zmieniają
się dane na wyświetlaczu.
Jak możesz jeszcze dodatkowo
zaoszczędzić energię?

SO FAR

18:23

Electricity:

£5.30

£3.92

Gas:

£8.28

Used so far today:77.8kWh

Aby uniknąć przegrzewania
pomieszczeń, które są puste
przez dłuższy czas, korzystaj
z zaworów termostatycznych
na grzejnikach.

Today

Jeśli masz licznik wody, to pozwoli Ci
również zmniejszyć rachunki za wodę.

Oszczędzasz: 97 £*

Pokój dzienny:
Na termostacie ustaw
temperaturę pomiędzy
18°C a 21°C

Kuchnia:
Gotuj w czajniku tylko
tyle wody, ile faktycznie
potrzebujesz.

*szacowane oszczędności przy zmniejszeniu
temperatury ogrzewania z 22°C do 21°C.

97 £*

Oszczędzasz: 80 £*

Oszczędzasz: 7 £

*

Wyłączaj światła, jeśli ich nie
potrzebujesz

Zmywaj naczynia
w misce, a nie pod
bieżącą wodą.

30 £*

80 £*
29 £*

7 £*

Oszczędzasz: 6 £*

Oszczędzasz: 6 £*

	
FAKT: Uszczelnienie okien, drzwi
i szczelin w podłodze i wokół listew
przypodłogowych może obniżyć
rachunki za energię o 25–35 £ rocznie.*

Grzejniki
MIT: Lepiej jest utrzymywać niską
temperaturę ogrzewania przez cały
czas niż je włączać i wyłączać.
 AKT: Gdy ogrzewanie jest ciągle
F
włączone, Twój dom jest ogrzewany,
gdy nikogo w nim nie ma, i może być
w nim za chłodno dla domowników.
Znacznie lepiej jest korzystać
z programatora, który zużywa bardzo
mało energii, włącza lub wyłącza
ogrzewanie i może zapobiec pękaniu
rur podczas mrozów.

Żarówki
13 £*

Włączaj zmywarkę, gdy
jest pełna, i korzystaj
z ustawienia Eco.

MIT: Jedynym sposobem – poza
ocieplaniem – na ogrzanie mieszkania
jest ustawienie wyższej temperatury
ogrzewania.

Oszczędzasz: 13 £*

Oszczędzasz: 30 £*
Włączaj pralkę, gdy
możesz ją załadować do
pełna, i pierz w 30°C.

Ogrzewanie

Odłączaj urządzenia,
z których nie korzystasz, aby
nie wchodziły w tryb uśpienia

Oszczędzasz: 30 £*

30 £*
6 £*

6 £*

Ogród:
Susz ubrania na zewnątrz –
szczególnie latem

*Szacowane oszczędności w skali roku z uwzględnieniem czteroosobowej rodziny
mieszkającej w trzypokojowym segmencie (Energy Saving Trust, kwiecień 2016 r.).

Oszczędzasz: 29 £*

MIT: Energooszczędne żarówki są
drogie i długo się rozgrzewają, aby
świecić z pełną mocą.
 AKT: Dlatego znacznie lepszym
F
rozwiązaniem są żarówki LED-owe,
które mają bardzo dobry stosunek
jakości do ceny. Co więcej, świecą
z pełną mocą zaraz po włączeniu, ich
żywotność sięga 20 lat i zużywają tylko
30% energii w porównaniu do podobnej
mocy żarówek halogenowych.

Co dziś zrobiliśmy:
Zainstalowaliśmy licznik(i)
smart.
Przeprowadziliśmy kontrolę
bezpieczeństwa.
Przekazaliśmy Ci
wyświetlacz smart.
Wyjaśniliśmy, jak z niego
korzystać, i przekazaliśmy
Ci instrukcję obsługi.
Przekazaliśmy kilka
wskazówek, jak w prosty
sposób ograniczyć zużycie
energii.
Jak oszczędzać energię?
1.

Jak oszczędzać
Twój
wyświetlacz
smart
Wyświetlacz umożliwia Ci śledzenie kosztu
zużycia energii w funtach i pensach.
Dzięki temu możesz jeszcze skuteczniej
oszczędzać energię i pieniądze.

Ankieta online
dotycząca zużycia
energii w domu
Wejdź na stronę
npower.com/energysaving
•

2.
3.

Data instalacji

Słuchamy naszych
klientów
Dzięki temu możemy podnosić
poziom naszych usług. Dlatego
będziemy wdzięczni za Twoją opinię
na temat naszej dzisiejszej wizyty.
Aby wystawić opinię, wejdź na stronę
npower.com/smartfeedback
lub zadzwoń do nas. Jeśli zadzwoni
do Ciebie niezależna firma badawcza
z pytaniem, co sądzisz o instalacji
systemu smart, również podziel się
swoimi wrażeniami.
Dziękujemy za Twój czas i pomoc.

•

•

18:23

£3.92
Used so far today:77.8kWh

Aby uzyskać wsparcie w wyborze
odpowiedniego kotła, okien
energooszczędnych, dodatkowe
informacje na temat ocieplenia,
oświetlenia, remontów lub innych
kwestii związanych z energią:

Wypełnij ankietę online dotyczącą
zużycia energii w domu. Na jej
podstawie otrzymasz bezpłatny
spersonalizowany raport ze
wskazówkami na temat obniżenia
zużycia energii w Twoim domu.

odwiedź stronę
energysavingtrust.org.uk

Dowiedz się, czy przysługuje
Ci bezpłatny lub dofinansowany
remont.

(Anglia i Walia)

Zobacz więcej wskazówek na temat
oszczędzania energii.

Kontakt

lub zadzwoń na infolinię
The Energy Saving Advice Service
na numer: 0300 123 1234
lub zadzwoń na infolinię
Home Energy Scotland (Szkocja) na
numer: 0808 808 2282

Za mała czcionka?

Wejdź na stronę npower.com/contactus Aby otrzymać ulotki i inne materiały
lub zadzwoń na infolinię 0800 073 3000
0800 413 016
(Minicom / telefon tekstowy dla osób
niedosłyszących)
Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
W soboty od 8.00 do 18.00

informacyjne w dużym druku,
alfabecie Braille'a, formacie audio lub
aby dowiedzieć się więcej na temat
bezpłatnych usług, zadzwoń na
naszą infolinię Priority Services:
0808 172 6999

Rozmowy telefoniczne: Rozmowy telefoniczne mogą być monitorowane lub nagrywane ze względów bezpieczeństwa, w trosce o jakość obsługi lub na potrzeby
szkoleń. Połączenia na numery 0800 lub 0808 powinny być bezpłatne z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych. Koszt połączenia na numer 0300 nie powinien
być wyższy od kosztu połączeń na numery 01 lub 02 wykonywanych z telefonów stacjonarnych i komórkowych. Jeśli Twój pakiet obejmuje darmowe minuty,
powinny one pokrywać połączenia na numer 0300.
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