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Potrebujete poradiť?

Aj vy môžete šetriť na 
osvetlení ako Miňajovci
Rodina Miňajovcov má dve malé deti. Preto svietia
veľa a často. Miňajovci vzali do prenájmu 11 kusov LED
žiaroviek s nekonečnou zárukou a nahradili nimi klasické 
žiarovky vo svojej domácnosti. Mesačné zálohy za elektrinu 
sa im vôbec nezmenili. Naďalej svietili priemerne 3 hodiny 
denne, vďaka LED žiarovkám však znížili svoju spotrebu 
a na konci roka mali úsporu viac ako 41 EUR.

2 dospelí a 2 deti

ROČNÝ ÚČET MIŇAJOVCOV ZA ELEKTRINU:
Platby za elektrinu:  271,50 EUR
Úspora na osvetlení:  77,42 EUR

vo všetkých miestnostiach svietia priemerne
cca 3 hodiny denne

Platby za nájom žiaroviek:  35,64 EUR

Preplatok na konci roka:  41,78 EUR

Obývačka 4ks LED žiarovka

3ks LED žiarovka

4ks LED žiarovka

Kuchyňa

Detská izba

RODINA MIŇAJOVCOV
ročná spotreba elektriny 1 763 kWh

AKO MIŇAJOVCI VYUŽILI PONUKU NA PRENÁJOM? 
POČET ŽIAROVIEK NA PRENÁJOM

Zákaznícke centrá

Bardejov, Radničné nám. 9
Humenné, Nám. slobody 24
Košice, Hollého 3
Michalovce, Štefánikova 2
Poprad, Nám. sv. Egídia 97/42
Prešov, Levočská 3
Rožňava, Šafárikova 2
Spišská Nová Ves, Zimná 34
Trebišov, M. R. Štefánika 1515

Tip: 
Stretnutie si môžete rezervovať 
online na www.vse.sk

Ušetrite s LED žiarovkami 
až 90 % elektriny 
na svietenie

VÝHODY LED ŽIAROVIEK

 LEDka od nás prežije 15-krát dlhšie, 
 než  klasická žiarovka

 LEDka je odolná voči nárazu

 Farba svetla našich LEDiek je rovnaká 
 ako pri klasickej žiarovke

 LEDky sú zdravotne nezávadné

 S LEDkou vo vašej lampe nemusíte 
 na svetlo čakať

ZÍSKAŤ LEDKY OD VSE 
JE JEDNODUCHÉ

Symbolická mesačná platba 
za nájom. Úspora pri používaní LED   

 žiarovky je vyššia ako platba za nájom

 Platba za nájom v rámci nezmenených
 mesačných preddavkových platieb

 Nekonečná záruka počas celej doby nájmu
 (výmena kus za kus)

 Nájom bez viazanosti

V prípade potreby výmena kus  za kus 
 v Zákazníckom centre  alebo 
 prostredníctvom Linky VSE

LEDky na prenájom sú šikovný spôsob, ako 
doma ihneď ušetriť. Svietia rovnako kvalitne 
ako klasické žiarovky, no za menej peňazí. 
Úsporné a odolné LED žiarovky ušetria až 90 
% elektriny určenej na svietenie.

Ušetríte 90%
elektriny na svietenie
LED žiarovky



Sviečka 25 – náhrada za 25 W žiarovku

svieti ako 25 W halogénová
 žiarovka (má 250 lúmenov)

jej spotreba je 3,5 Wattov
 (úspora 86 %)

má závit E14 (tenký závit) 
„objímka“

farba svetla – teplá biela
 (2700 kelvinov)

výška 10,7 cm, šírka 3,5 cm
 nestmievateľná

životnosť 10 000 hodín
 (10 rokov à 1000 hodín)

už od 0,18 € mesačne

Klasik 100 – náhrada za 100 W žiarovku

svieti ako cca 100 W žiarovka
 (má 1521 lúmenov)

jej spotreba je 16 Wattov
 (úspora min. 84 %)

má závit E27 (ako bežná žiarovka)
 „objímka“

farba svetla – teplá biela
 (2700 kelvinov)

výška 14,1 cm, šírka 6,7 cm
 nestmievateľná

životnosť 10 000 hodín
 (10 rokov à 1000 hodín)

už od 0,42 € mesačne

Sviečka 40 – náhrada za 40 W žiarovku

Gulička 25 – náhrada za 25 W žiarovku

Gulička 40 – náhrada za 40 W žiarovku

Bodové 35 – náhrada za 35 W žiarovku

svieti ako cca 40 W žiarovka
 (má 470 lúmenov)

jej spotreba je 5,5 Wattov
 (úspora min. 86 %)

má závit E14 (tenký závit)
 „objímka“

farba svetla – teplá biela
 (2700 kelvinov)

výška 10,7 cm, šírka 3,5 cm
 nestmievateľná

životnosť 10 000 hodín
 (10 rokov à 1000 hodín)

už od 0,24 € mesačne

svieti ako cca 25 W žiarovka
 (má 250 lúmenov)

jej spotreba je 3,5 Wattov
 (úspora min. 86 %)

má závit E14 (tenký závit)
 „objímka“

farba svetla – teplá biela
 (2700 kelvinov)

výška 8,7 cm, šírka 4,5 cm
 nestmievateľná

životnosť 10 000 hodín
 (10 rokov à 1000 hodín)

už od 0,18 € mesačne

svieti ako cca 40 W žiarovka
 (má 470 lúmenov)

jej spotreba je 5,5 Wattov
 (úspora min. 86 %)

má závit E14 (tenký závit)
 „objímka“

farba svetla – teplá biela
 (2700 kelvinov)

výška 8,7 cm, šírka 4,5 cm
 nestmievateľná

životnosť 10 000 hodín
 (10 rokov à 1000 hodín)

už od 0,24 € mesačne

svieti ako cca 35 W žiarovka
 (má 350 lúmenov)

jej spotreba je 4 Wattov
 (úspora min. 88 %)

má závit MR16 
farba svetla – teplá biela

 (3000 kelvinov)
výška 4,7 cm, šírka 5 cm

 nestmievateľná
životnosť 15 000 hodín

 (15 rokov à 1000 hodín)

už od 0,24 € mesačne
E14

E14

E14

MR16

E14

E27

Klasik 75 – náhrada za 75 W žiarovku

svieti ako 75 W žiarovka
 (má 1055 lúmenov)

jej spotreba je 11 Wattov
 (úspora 85 %)

má závit E27 (ako bežná žiarovka)
 „objímka“

farba svetla – teplá biela
 (2700 kelvinov)

výška 10,9 cm, šírka 6 cm
 nestmievateľná

životnosť 10 000 hodín
 (10 rokov à 1000 hodín)

už od 0,36 € mesačne

Klasik 60 – náhrada za 60 W žiarovku

svieti ako 60 W žiarovka
 (má 810 lúmenov)

jej spotreba je 10 Wattov
 (úspora 83 %)

má závit E27 (ako bežná žiarovka)
 „objímka“

farba svetla – teplá biela
 (2700 kelvinov)

výška 10,9 cm, šírka 6 cm
 nestmievateľná

životnosť 10 000 hodín
 (10 rokov à 1000 hodín)

už od 0,30 € mesačne

E27

E27

Klasik 40 – náhrada za 40 W žiarovku

svieti ako 40 W žiarovka
 (má 470 lúmenov)

jej spotreba je 7 Wattov
 (úspora 83 %)

má závit E27 (ako bežná žiarovka)
 „objímka“

farba svetla – teplá biela
 (2700 kelvinov)

výška 10,9 cm, šírka 6 cm
 nestmievateľná

životnosť 10 000 hodín
 (10 rokov à 1000 hodín)

už od 0,24 € mesačneE27

Bodové 50 – náhrada za 50 W žiarovku

Kapsula 15  – náhrada za 15 W žiarovku

Kapsula 20 – náhrada za 20 W žiarovku

svieti ako 50 W halogénová
 žiarovka (má 360 lúmenov)

jej spotreba je 5 Wattov
 (úspora 90 %)

má závit GU10 (ako bodové
 svetlo) „objímka“

farba svetla – teplá biela
 (3000 kelvinov – ako halogén)

výška 5,3 cm, šírka 5 cm
 nestmievateľná

životnosť 15 000 hodín
 (15 rokov à 1000 hodín)
 uhol vyžarovania 35 stupňov

už od 0,30 € mesačne

svieti ako 15 W halogénová
 žiarovka (má 150 lúmenov)

jej spotreba je 2 Wattov
 (úspora 86 %)

má závit G4
farba svetla – teplá biela

 (2700 kelvinov – ako halogén)
výška 1,4 cm, šírka 3,8 cm

 nestmievateľná
životnosť 15 000 hodín

 (15 rokov à 1000 hodín)

už od 0,09 € mesačne

svieti ako 20 W halogénová
 žiarovka (má 200 lúmenov)

jej spotreba je 3 Wattov
 (úspora 85 %)

má závit G9
farba svetla – teplá biela

 (2700 kelvinov – ako halogén)
výška 5,2 cm, šírka 1,8 cm

 nestmievateľná
životnosť 15 000 hodín

 (15 rokov à 1000 hodín)
 uhol vyžarovania 35 stupňov

už od 0,12 € mesačne

GU10

G4

G9


