Умеете ли да ползвате енергията разумно?
Попълнете теста и открийте какъв тип потребител сте!

Точки

1. През зимния сезон за отопление на вашия дом основно използвате:
А. електрически уреди (климатик, радиатори и др.)
Б. отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва, въглища)
В. централно парно отопление
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2. Когато сте си вкъщи, поддържате желания от вас комфорт, като отоплявате:
А. цялото жилище
Б. само обитаваните стаи (напр. всекидневна и спалня, без кухня/ детска)
В. само стаята, в която прекарвате най-много време (напр. само всекидневната)
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3. Сградата, в която живеете, е:
А. старо строителство – със стара дограма и без топлоизолация на стени и фасади
Б. частично обновена – само със сменена дограма или само с топлоизолация
В. ново строителство – построена след 2005 г. или изцяло санирана
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4. Когато подменяте лампа от осветлението в дома, обикновено купувате:
А. евтина лампа от „стария“ тип
Б. енергоспестяваща луминисцентна лампа
В. модерна светодиодна лампа
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5. Вечер при излизане от стаята с включено отопление за по-дълго от 15 минути:
А. често оставяте вратата отворена и не изключвате осветлението
Б. понякога затваряте вратата след себе си
В. винаги изключвате осветлението и затваряте вратата след себе си
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6. В магазина при закупуване на електроуред вашият избор се определя от:
А. ниската цена
Б. търговската марка
В. съотношението между цена и енергиен клас на уреда
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7. Повечето домакински уреди, които използвате, са с клас за енергийна ефективност:
А. „В“ и по-нисък от „В“
Б. „А“
В. „А+“ и „А++“
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8. При използване на електрически бойлер за подгряване на вода включвате уреда:
А. през цялото денонощие
Б. за кратко при необходимост
В. само през нощта
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9. През отоплителния сезон проветрявате обитаваните помещения, като:
А. разчитате на естествената циркулация на въздуха от неуплътнените прозорци и врати
Б. открехвате прозорец за продължително време
В. широко отваряте прозорец за 10-15 минути
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10. Ако в пощенската си кутия получите реклама със съвети за спестяване на енергия:
А. не проявявате интерес и ги изхвърляте
Б. съхранявате и прочитате при нужда
В. веднага прочитате и планирате взимане на мерки

0
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Общ брой точки:

Резултати
Срещу всеки отговор е записан броя точки, които получавате за него.
Сумирайте общия брой точки и вижте в коя група потребители попадате.

ОТ 0 ДО 6 ТОЧКИ: ПОТРЕБИТЕЛ ТРАДИЦИОНАЛИСТ
Вие сте традиционалисти и не се разделяте лесно със старите мебели и уреди в дома.
Харесвате домашния уют и не правите компромиси относно комфорта вкъщи, освен ако не ви се налага по финансови причини. Обикновено сметките ви са по-високи, отколкото очаквате, но сте свикнали да ги приемате като
резултат от поредното повишаване на цените на тока. Вероятно липсата на достатъчно средства или на съмишленици в домакинството са част от причините да отлагате промяната за „следващата“ година. Важно е да започнете да
изграждате навици за разумно използване на енергията вкъщи. Тази първа стъпка е с най-бърз ефект върху семейния бюджет.
Не е нужно да стоите вечер на тъмно, за да пестите разходи, но не оставайте в информационно затъмнение! Информирайте се за различните начини за спестяване на енергия. Промяната дългосрочно ще намали разходите ви за
електро- и топлоенергия и ще започнете да живеете по-екологично.

ОТ 7 ДО 13 ТОЧКИ: БАЛАНСЬОР
Вие сте ориентиран и информиран потребител! Полагате усилия за намаляване на енергийните разходи в дома и се
радвате на конкретни резултати. Сметките ви за енергия са близки до тези на средностатистическото домакинство и
промените в цените не влияят чувствително на бюджета вкъщи.
Знаете, че си заслужава, когато имате възможност, да вложите средства и усилия, за да оптимизирате сметките в
домакинството. Това в дългосрочен план ви носи спестявания и допълнителен домашен комфорт. Спестените средства от енергия насочвате към желани от семейството придобивки и развлечения. Бъдете практични! Използвайте и
прилагайте знанията си и добрия опит за повишаване на енергийната ефективност, за да умножите постигнатото.

ОТ 14 ДО 20 ТОЧКИ: ЕКО-ПОТРЕБИТЕЛ
Отличавате се с предприемчивост и много добри умения в планирането на енергийните разходи. Навременните
инвестиции за повишаване на енергийната ефективност вече се изплащат и носят повече сигурност във вашия дом.
Намирате време да четете за новите тенденции и така непрестанно да оптимизирате разходите си без да правите
компромис с желания от вас комфорт.
Насочете усилията си за стимулиране на разумното използване на енергията от всички в дома. Възпитавайте вашите
деца от малки в отговорно отношение към енергията и природата. Вдъхновявайте се от факта, че освен оптимизация
на разходите, допринасяте и за опазването на ресурсите на нашата планета! (като активно разпространявате добрия
опит, който притежавате.)

Повече на тема енергийна ефективност
можете да прочетете на www.evn.bg
Винаги тук, винаги с вас.
0700 1 7777 | info@evn.bg

