JEDINÁ PRAČKA A SUŠIČKA, KTERÉ SI NA SEBE VYDĚLAJÍ
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O spolupráci Gorenje a E.ON
Společnost Gorenje ve spolupráci s energetickou společností
E.ON uvádějí na trh revoluční novinku, jedinou pračku a sušičku,
které si na sebe vydělají.
Pračka i sušička gorenje powered by E.ON je reakcí
na jednoznačný trend ve spotřebním chování zákazníků
v České republice. Stále více lidí využívá cenově zvýhodněného
nízkého tarifu ve snaze snížit náklady při vaření, praní, žehlení,
mytí nádobí v myčce a podobných energeticky náročnějších
procesech. To potvrzují i statistiky ze Zákaznické linky E.ON,
která v loňském roce zaznamenala více než 1,3 milionu dotazů
ohledně zjištění času nízkého tarifu.
Společnosti E.ON a Gorenje proto společně vyvinuly první
a jedinou pračku a sušičku, které při zvoleném programu
samy vyčkají na nízký tarif a automaticky spustí nastavený
cyklus. Výrazně tak šetří náklady po celou dobu své životnosti.
Dokonce tak, že se peníze vynaložené na nákup pračky i sušičky
spotřebiteli vrátí zpět.
K úspěšné realizaci unikátní novinky na trhu přispěl i dobrý
nápad, který vzešel ze soutěže E.ON Energy Globe Award
ČR – již patentovaný projekt spínání spotřebičů při přechodu
na hladinu nízkého tarifu. Na základě tohoto nápadu a stále
rostoucí poptávky po úsporách energie došlo k partnerství mezi
společností E.ON a Gorenje.
Design spotřebičů gorenje powered by E.ON pochází z dílny
Gorenje Design Studia. A právě design pračky nové generace,
patří mezi letošní výběr výrobků s nejlepším designem na světě,
získal ocenění v prestižní designerské soutěži Red Dot Design
Award.

Spotřebiče byly vyvinuty z nejvyspělejší řady „Superior“, nové
generace praček a sušiček Gorenje. Tato řada přináší maximum
funkcí a ty nejlepší technologie. Společnou prioritou společností
Gorenje a E.ON je také ohleduplnost k životnímu prostředí
a podpora ekologických projektů. Pračka a sušička gorenje
powered by E.ON s energetickou třídou A-40 %, což znamená
40 % úspor při praní oproti energetické třídě A, je tím nejlepším
důkazem, že obě společnosti dokáží své záměry úspěšně
proměňovat v realitu.

Pračka W 01 EON/LT
Pračka gorenje powered by E.ON W 01 EON/LT je vybavena
speciálně vyvinutým programem ECO, díky němuž pračka
rozpozná přechod na nízký tarif a spustí předem nastavený
prací cyklus. Pračka tak šetří za vás, protože při použití tohoto
programu vždy perete v době, kdy je elektřina levnější.
Pračka gorenje powered by E.ON W 01 EON/LT uspoří až 14 000 Kč
za dobu průměrné životnosti 12 let, čímž je zajištěna návratnost
investice do pořízení spotřebiče, který lze zakoupit za 13 490 Kč.*
Technické specifikace:
Pračka gorenje powered by E.ON W 01 EON/LT (energetická
třída A-40 %) pojme až 8 kg prádla, ovšem spotřeba se vždy
automaticky přizpůsobí jeho aktuálnímu množství. Takže stačí
prát méně často a spotřebovat méně energie i času. Díky
funkci Stain Expert, spolehlivému expertu na odstranění skvrn,
je prádlo doslova bez poskvrnky. Nevítanému vytopení bytu
zabrání systém Aqua stop. Intenzivní sprchování prádla pomocí
dodatečného čerpadla zajistí systém Quick Wet. Technologie
inteligentních senzorů Sensor IQ nepřetržitě sleduje a upravuje
průběh praní pro zaručení optimálního výsledku. Možnost volby
preferovaného režimu praní Senso CARE umožní přizpůsobit
pračku svým potřebám. Speciální programy Perfekt Black a Ultra
White se postarají, aby se z bílé nastala šedá a černá zůstala
vždy perfektně černou.
Porovnání spotřeby pračky W 01 EON/LT
a pračky energetické třídy A
W 01 EON/LT
(en. třída A -40 %)

Pračka (en. třída A)

Počet cyklů / rok

220

220

Spotřeba / rok

169 kWh

290 kWh

Vyjádření finanční úspory
pro jednotlivé distribuční sazby
D25d
Náklady za energii
s pračkou tř. A
*S pračkou gorenje powered by E.ON W 01 EON/LT lze spotřebovávat elektřinu pouze v NT
a díky tomu lze uspořit až 14 000 Kč za dobu průměrné životnosti 12 let (investice do koupě
pračky se tedy vrátí za necelých 12 let provozu). Platí pro distribuční sazbu D25d a vychází
se z předpokladu, že spotřeba elektřiny zákazníkovy původní pračky energetické třídy
A byla v poměru 90 % ve VT a 10 % v NT. Ceny pro výpočet úspor byly převzaty
z ceníku E.ON ElektřinaAku, platného od 1. 1. 2012, s předpokladem 2% meziročního
růstu ceny elektřiny. NT=nízký tarif, VT=vysoký tarif.

Náklady za energii
s pračkou tř. A-40 %
a s vysílačem
Úspory zákazníka / rok
Úspory celkem za dobu
životnosti pračky (12 let)

D26d

D35d

D45d

1 577 Kč

1 180 Kč

1 029 Kč

911 Kč

406 Kč

406 Kč

479 Kč

498 Kč

1 171 Kč

773 Kč

550 Kč

413 Kč

14 055 Kč

9 280 Kč

6 605 Kč

4 951 Kč

Sušička D 01 EON/LT
Spolu s úspornou pračkou gorenje powered by E.ON přichází
na trh také sušička gorenje powered by E.ON D 01 EON/LT, která je
rovněž vybavena automatickým spouštěním v momentu přechodu
na nízký tarif. Skutečná návratnost vložených investic je tedy
zaručena!
Sušička gorenje powered by E.ON D 01 EON/LT uspoří za dobu
průměrné životnosti 12 let téměř 22 800 Kč, čímž je zajištěna
návratnost investice do pořízení spotřebiče, který lze zakoupit
za 20 990 Kč.*
Technické specifikace
Minimálně energeticky náročná je také sušička gorenje powered
by E.ON D 01 EON/LT (energetická třída A-40 %), která ke svému
provozu využívá technologii tepelného čerpadla. Nejmodernější
technologie vyhlazení vláken Ion Tech vlákna doplňkově vyhlazuje,
odstraňuje pomačkání, statický náboj a neutralizuje nepříjemné
pachy například z potravin nebo tabáku. Volbu šetrnějšího způsobu
sušení umožňuje Senso CARE a s pomocí inteligentních senzorů
Senzor IQ je pokaždé správně vysušeno. Velký osvětlený buben
bez problémů zvládne více prádla najednou, což šetří čas a peníze.
Praktickou novinkou je rychlý program osvěžení prádla, který
odstraní zápachy bez nutnosti praní.

Porovnání spotřeby sušičky D 01 EON/LT
a sušičky energetické třídy A

Se setem pračka a sušička gorenje powered by E.ON je
za dobu životnosti možné ušetřit až 36 900 Kč. Tato úspora
vám garantuje návratnost investice do těchto spotřebičů.
*Se sušičkou gorenje powered by E.ON D 01 EON/LT lze spotřebovávat elektřinu pouze v NT
a díky tomu lze uspořit až 22 846 Kč za dobu průměrné životnosti 12 let (investice do koupě
sušičky se tedy vrátí za necelých 12 let provozu). Platí pro distribuční sazbu D25d a vychází
se z předpokladu, že spotřeba elektřiny zákazníkovy původní sušičky energetické třídy
A byla v poměru 90 % ve VT a 10 % v NT. Ceny pro výpočet úspor byly převzaty
z ceníku E.ON ElektřinaAku, platného od 1. 1. 2012, s předpokladem 2% meziročního
růstu ceny elektřiny. NT=nízký tarif, VT=vysoký tarif.

D 01 EON/LT
(en. třída A-40 %)

Sušička (en. třída A)

Počet cyklů / rok

160

160

Spotřeba / rok

306 kWh

480 kWh

Vyjádření finanční úspory
pro jednotlivé distribuční sazby
D25d
Náklady za energii
se sušičkou tř. A
Náklady za energii se
sušičkou tř. A+ (A-40 %)
a s vysílačem

D26d

D35d

D45d

2 651 Kč

1 982 Kč

1 730 Kč

1 530 Kč

747 Kč

747 Kč

881 Kč

916 Kč

Úspory zákazníka / rok

1 904 Kč

1 235 Kč

849 Kč

614 Kč

Úspory celkem za dobu
životnosti sušičky (10 let)

22 846 Kč

14 822 Kč

10 188 Kč

7 374 Kč

První kroky po zakoupení pračky či sušičky Gorenje Powered by E.ON
Pro využití programu ECO, díky kterému váš spotřebič rozezná
přechod na nízký tarif elektrické energie, je potřeba mít
nainstalován vysílač kódu HDO (hromadného dálkového
ovládání). Pro zajištění komplexního servisu jsme pro vás
připravili síť servisních partnerů, kteří vám vysílač nainstalují
a pomohou vám s nastavením vašeho spotřebiče.
•• Sjednejte si návštěvu servisního partnera zavoláním na linku
844 202 203, nebo nejbližšího servisního partnera sami
vyhledejte na internetových stránkách www.eon.cz/gorenje.
•• Servisní partner po domluvě s vámi naistaluje do vašeho
domovního rozvaděče vysílač kódu HDO.
•• Pokud plánujete koupi dalšího spotřebiče (např. sušičku)
a vysílač kódu HDO již máte nainstalovaný, spárujte váš
nový spotřebič gorenje powered by E.ON s vysílačem
na základě informací v přiloženém návodu k obsluze.

Koupě samotného spotřebiče (pračky nebo sušičky) v obchodě
není podmíněna žádným závazkem zákazníka. Pokud však
chcete využívat všechny funkce vašeho nového spotřebiče, je
nutná instalace vysílače kódu HDO, která je pro nové a stávající
zákazníky E.ON Energie, a.s., zdarma, pokud:
•• jako stávající zákazník energetické společnosti E.ON
uzavřete Dodatek ke své Smlouvě o sdružených službách
dodávky elektřiny. Podpisem dodatku tak stvrdíte svůj zájem
setrvat u společnosti E.ON Energie, a.s., po následující
3 roky (dodatek není vázán na konkrétní produkt dodávky
elektřiny, zákazník může produkty E.ON měnit);
•• jako nový zákazník E.ON uzavřete Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny s energetickou společností
E.ON, jejíž součástí je rovněž Dodatek, jehož podpisem
stvrdíte svůj zájem setrvat u společnosti E.ON Energie, a.s.,
3 roky od data, kdy bude zahájena dodávka dané komodity
od společnosti E.ON Energie, a.s.
Pro podrobné informace týkající se procesu změny dodavatele
můžete navštívit www.eon.cz nebo zavolat na 844 202 203.
Pokud se rozhodnete Smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny s energetickou společností E.ON Energie, a.s.,
nepodepsat, nebo se rozhodnete neuzavřít Dodatek ke stávající
smlouvě o dodávce elektřiny, můžete získat vysílač kódu HDO
spolu s jeho instalací za 2 000 Kč. Tato částka je hrazena na místě
servisní organizaci, která instalaci zajišťuje.
Veškerou smluvní dokumentaci spojenou s dodávkou elektřiny
od společnosti E.ON Energie, a.s., zajišťuje servisní organizace,
která provádí instalaci vysílače. To vám zajistí maximální
komfort při přechodu k jinému dodavateli elektrické energie.

Vedle úsporných spotřebičů získejte i další benefity
od společnosti E.ON
E.ON, váš spolehlivý partner v dodávce energií
Energetická společnost E.ON působí v Česku již více než deset let. Elektřinou zásobujeme 1,2 milionu zákazníků a zemní plyn
v současné době dodáváme 150 000 odběratelů po celé České republice. Veškerá naše činnost je řízena s maximálním ohledem
na hospodárné využívání energií a životní prostředí. Rádi budeme silným a spolehlivým partnerem i vám!

Instalace vysílače kódu HDO zdarma
Noví i stávající zákazníci energetické společnosti E.ON získají instalaci vysílače HDO, který je potřebný pro využívání funkce ECO,
zdarma.

Získejte o 5 % nižší cenu elektřiny s produktovou nabídkou Fix2013
Přejděte k E.ON a zafixujte si výhodnou cenu dodávky elektřiny až do konce roku 2013.
V porovnání s tradičním dodavatelem ve vašem regionu nabízí společnost E.ON Energie, a.s., v průměru o 5 % nižší cenu za dodávku
elektřiny. Sjednanou cenu vám navíc garantujeme až do konce roku 2013.

Další výhody, které od E.ON můžete získat.
E.ON Servis
E.ON Servis to jsou profesionální služby řemeslníků – instalatéra, elektrikáře, topenáře, plynaře, sklenáře
a zámečníka, které můžete mít po ruce vždy, když je budete právě potřebovat.
Jak E.ON Servis funguje?
Představte si například, že se vám o víkendu porouchá hlavní jistič. Málokdo má dobrého známého,
který by jistič obratem přijel opravit. E.ON Servis takovým dobrým známým je a opravu zajistí skutečně
na zavolanou!.

Nabijte svou Clubcard novou energií
Abychom své zákazníky mohli stále odměňovat, spojil se E.ON s věrnostním programem Clubcard obchodního řetězce Tesco. Díky
tomuto partnerství pro vás máme příjemnou zprávu, vaše Clubcard konto nabijeme dalšími body!
Body od E.ON se sčítají s body získanými za nákupy v prodejnách Tesco a po nasbírání minimálně 300
bodů obdrží majitel věrnostní karty ve čtvrtletním vyúčtování věrnostního programu Clubcard poukázku
a slevové kupóny od obchodního řetězce Tesco.
Registrujte svou Tesco Clubcard online na www.eon.cz/clubcard nebo telefonicky na 840 321 322
a získávejte Clubcard body za každou uhrazenou zálohovou platbu za elektřinu i zemní plyn.

Pro detailnější informace volejte 844 202 203 nebo navštivte www.eon.cz

Časté otázky a odpovědi
1. Vyperu/usuším prádlo pouze v době platnosti nízkého tarifu
(NT)?
Ano. Na požádání zákazníka je distributor energie povinen
upravit pásma nízkého tarifu tak, aby nebyla kratší než
3 hodiny. Standardizovaným programům jak praní, tak sušení
budou 3 hodiny stačit pro dokončení programu.
Trvání „standardního programu pro bavlnu pro praní při 60 °C“ s celou a poloviční
náplní a „standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C“ s poloviční náplní:
160/158/141 (v minutách).
Trvání sušení dle standu EN 61121 pro 8kg náplň, při předchozím odstředění při
1200 otáčkách a na úroveň „suché do skříně“, je 170 minut.

2. Stačí mi jeden vysílač na oba výrobky (pračku i sušičku)?
Ano.
3. Co se stane, pokud pračku/sušičku uvedu do režimu „čekej
na NT“ v době nízkého tarifu. Zapne se okamžitě nebo počká
na další interval nízkého tarifu?
Čeká na další blok nízkého tarifu. Je tak zajištěno, že se sepne
pouze tehdy, když bude mít možnost realizovat prací/sušicí
cyklus v době platnosti nízkého tarifu.
4. Získám přechodem k E.ON ještě nějakou další výhodu?
Zákazník podpisem smlouvy s E.ON získá dodávku elektřiny
s garantovanou cenou do konce roku 2013. Stávající i noví
zákazníci E.ON získají instalaci vysílače HDO v hodnotě
2 000 Kč zdarma. Energetická společnost E.ON se snaží být
svým zákazníkům dlouhodobým partnerem, a proto jim nabízí
různé bonusové nabídky, o kterých si můžete rovněž přečíst
v této boržuře.
5. Získám zapojení vysílače zdarma i v případě, že mohu k E.ON
přejít až např. 30. 6. 2013? Do té doby jsem smluvně vázán
u jiného dodavatele elektřiny.
Ano. Jako nový zákazník E.ON uzavřete Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny s energetickou společností E.ON,
jejíž součástí je rovněž dodatek. Jeho podpisem stvrzujete svůj
zájem zůstat u E.ON 3 roky od data, kdy vám začne elektřinu
dodávat E.ON. Tzn. pokud jste smluvně vázán u stávajícího
dodavatele do 30. 6. 2013, stanete se zákazníkem E.ON
až od 1. 7. 2013 a máte vůči E.ON závazek setrvat 3 roky, tj.
do 30. 6. 2016. Podpis dodatku je pro E.ON dostatečný pro to,
aby vám byla instalace vysílače provedena zdarma.

6. Co když nedodržím závazek odebírat elektřinu 3 roky od E.ON?
V případě, že porušíte závazek, zaplatíte zpětně náklady
za instalaci, jež jsou ve výši 2 000 Kč s DPH.

