Důležitá informace
pro spotřebitele
o energetickém štítkování

dva
energetické
štítky
v balení
výrobku
od 1. 11. 2020
Je možné, že v balení vámi
zakoupeného výrobku obdržíte
dva energetické štítky, vztahující
se na stejný model výrobku, ale
uvádějící různé údaje.

energetický štítek
platný do

1. 3. 2021

energetický štítek
platný po tomto datu

Důvodem je, že s ohledem
na technologický vývoj a postupné
vylepšování výrobků dochází
ke změně podoby energetických
štítků a ke změně v označování
energetických tříd.
Od začátku března 2021 budou platit
nové energetické štítky – v mezidobí
je proto možné, že v balení výrobku
jsou dva energetické štítky, vztahující
se na stávající i na následující období.
Pozor, nedochází ke změně
v energetické účinnosti výrobků,
pouze k jejímu přehlednějšímu
a jasnějšímu označování.

1. 3. 2021
Čekají nás důležité změny

VÝROBKY, KTERÝCH SE ZMĚNA TÝKÁ
Chladničky, mrazničky a vinotéky

Pračky
a pračky
se sušičkou

Myčky

TV přijímače
a monitory

NOVÉ
ENERGETICKÉ
ŠTÍTKY
Od 1. 11. 2020 mohou
výrobci přikládat do balení
výrobku dva energetické
štítky: aktuální, platný
do 28. 2. 2021, a nový,
platný od 1. 3. 2021,
a to na základě změn
v energetickém štítkování
ve smyslu nařízení
Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/1369.

1. 11. 2020 – 28. 2. 2021

2 štítky v balení
v balení pouze nový štítek

od 1. 3. 2021

Prodejci...

v prodejnách i na webových stránkách náhrada štítku v období
1.–18. 3. 2021, po tomto období pouze nový energetický štítek

– mají povinnost zobrazit vždy pouze aktuálně platný energetický štítek.
– do 28. 2. 2021 jsou povinni zobrazit pouze stávající energetický štítek.

Nové energetické štítky se na prodejnách a na internetových stránkách budou nahrazovat
v období 1.–18. 3. 2021. Po tomto období bude možné zobrazovat pouze nový energetický štítek.
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