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EtykiEty EnErgEtycznE
dla urządzeń sprzedawanych
w internecie

przewodnik

Etykiety energetyczne informują o klasie efektywności 
energetycznej i innych parametrach różnych urządzeń elektrycznych. 

Obowiązek etykietowania dotyczy nie tylko sklepów stacjonarnych, 
ale także internetowych.

Od marca 2021 r. obowiązują 
nowe etykiety energetyczne 
dla następujących grup 
produktów
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 i    Etykietę energetyczną umieszcza się obok ceny urządzenia.

   Etykieta musi być na tyle duża, aby była dobrze widoczna i czytelna (szcze-
gółowe wymagania podano w załącznikach do poszczególnych aktów praw-
nych). 

   Etykieta wyświetla się po kliknięciu lub najechaniu myszką na ikonę z klasą 
energetyczną lub po otwarciu jej na ekranie dotykowym. 

   Przy powiększeniu ekranu dotykowego powiększa się także etykieta. 

   Etykieta przestaje się wyświetlać po standardowym zamknięciu okna.

   Tekst zastępczy dla grafiki, który pojawia się w przypadku niewyświetlenia 
się etykiety, zawiera klasę efektywności energetycznej urządzenia, o 
wielkości czcionki odpowiadającej czcionce zastosowanej dla jego ceny.

  Jeśli informacje zamieszczone są na stronie osadzonej, obowiązują 
następujące zasady:

   Ikonę prowadzącą do etykiety (kolorowa strzałka w lewo lub w prawo) 
umieszcza się obok ceny produktu. 

   Ikona musi być zgodna z etykietą energetyczną danego urządzenia. 

   Etykieta energetyczna pojawia przy pierwszym kliknięciu myszką, najechaniu 
myszką na ikonę lub rozszerzeniu ekranu dotykowego. 

   Strzałka musi mieć kolor odpowiadający klasie efektywności energetycznej, 
a litera odpowiadać klasie energetycznej. 

   Zakres dostępnych klas efektywności energetycznej jest w kolorze czarnym.

   Można użyć jednej z dwóch dostępnych form – kolorowa strzałka 
skierowana w lewo lub prawo. Musi ona być na tyle duża, aby była dobrze 
widoczna i czytelna. 

   Litera w strzałce oznaczająca klasę efektywności energetycznej znajduje się 
pośrodku prostokątnej części strzałki, a wokół strzałki i liter widać czarny 
kontur. 

   Litera oznaczająca klasę efektywności energetycznej jest w kolorze białym, 
czcionka to Calibri Bold, a jej rozmiar odpowiada rozmiarowi czcionki, którą 
zapisano cenę.

CO MuSI WIEdZIEć SPRZEdAWCA SPRZEdAJąC 
uRZądZENIA PRZEZ INTERNET?
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CO JESZCZE MuSI WIEdZIEć SPRZEdAWCA SPRZEdAJąC 
uRZądZENIA PRZEZ INTERNET? 

KARTA INFORMACYJNA PROduKTu

Brand name

ABC 12345

Washing machine

1600 rpm spin 

Brand name

ABC 12345

Fridge 225 Litres
Freezer 95 Litres

Frost free €299
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KARTA INFORMACYJNA  
PROduKTu MuSI BYć  
uMIESZCZONA W POBLIŻu 
JEGO CENY 

ETYKIETA ENERGETYCZNA 
WYŚWIETLA SIĘ PO 
KLIKNIĘCIu MYSZKą 
LuB NAJEChANIu NIą 
NA OBRAZEK ALBO PO 
OTWARCIu OBRAZKA NA 
EKRANIE DOTYKOWYM

JEŚLI NIE MA 
MOŻLIWOŚCI 

POKAZANIA ETYKIETY 
ENERGETYCZNEJ, 

OZNACZENIE KLASY 
ENERGETYCZNEJ 

MuSI BYć TEJ SAMEJ 
WIELKOŚCI CO CENA
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Elektroniczną kartę informacyjną produktu dostarczoną przez dostawcę 
należy również umieścić obok ceny produktu. Powinna być dobrze widoczna  
i czytelna.

   Karta informacyjna produktu może wyświetlać się na stronie lub być 
podlinkowana do bazy danych produktów EPREL - w takim przypadku łącze 
musi jasno i czytelnie zawierać tekst „karta informacyjna produktu”.

   Karta informacyjna produktu zamieszczona na stronie osadzonej powinna 
wyświetlić się po pierwszym kliknięciu myszką lub po kliknięciu w link, albo 
też po rozwinięciu linku na ekranie dotykowym.

Obowiązek umieszczenia etykiety energetycznej i karty informacyjnej 
produktu - obok ceny i odpowiedniej wielkości - dotyczy nie tylko strony, gdzie 
dany model jest oferowany, ale także innych stron sprzedawcy: katalogowej, 
porównywarki produktów i koszyka.
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Etykieta zamieszczona jest 
obok ceny.
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Grafika ze strzałką znajduje się obok 
ceny. strzałka zawiera szereg klas. 
wielkość czcionki, którą zapisano 

 klasę efektywności energetycznej jest 
co najmniej wielkości czcionki, którą 

zapisano cenę.

GraFiKa ze strzaŁKą
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Na stronie osadzonej etykieta ener-
getyczna pojawia się po pierwszym 

kliknięciu.

Karta inFOrMacyJna prOduKtu

Karta zamieszczona jest obok ceny. 
Czcionka musi być dobrze widoczna  

i czytelna. Nazwa musi brzmieć  
„Karta informacyjna produktu”.

 i

990,–

pOdsuMOwanie: 

szczegółowe wymagania 
opisane są w aneksie Vii 
i Viii do odpowiednich 
rozporządzeń dotyczących 
urządzeń.
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   Wszelkie materiały promocyjne dotyczące określonego modelu urządzenia, 
w tym reklama w Internecie, muszą zawierać:  

  klasę efektywności energetycznej, 
   zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie.

   Klasę energetyczną i zakres klas efektywności energetycznej należy 
przedstawić w następujący sposób: 

    strzałką z literą wskazującą klasę efektywności energetyczne w 100% 
w kolorze białym, pogrubioną czcionką Calibri, co najmniej identycznej 
wielkości jak cena,

    kolorem strzałki odpowiadającym kolorowi klasy efektywności 
energetycznej,

    z szeregiem dostępnych klas efektywności energetycznej w kolorze  
w 100% czarnym,

    strzałką wyraźnie widoczną i czytelną,

    literą wewnątrz strzałki wskazującą klasę efektywności energetycznej 
znajdującą się pośrodku prostokątnej części strzałki ze w 100% 
czarną obwódką wokół strzałki i litery wskazującej klasę efektywności 
energetycznej o grubości 0,5 punktu.

Powyższe zasady dotyczą również materiałów drukowanych oraz katalogów 
i ulotek elektronicznych, gdzie konsument ma możliwość zamówić produkt 
poprzez kliknięcie, telefonicznie lub w innej formie. 

CO WARTO WIEdZIEć NA TEMAT REKLAM I MATERIAŁóW 
PROMOCYJNYCh?
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PRZYKŁAdY NIEPRAWIdŁOWEGO 
OZNAKOWANIA PROduKTóW W INTERNECIE

NIEPRAWIdŁOWE 

ZA MAŁA CZCIONKA PODA-
JĄCA KLASĘ EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ

NIESTANDARDOWY PROJEKT 
STRZAŁKI I PODAWANIE 
INNYCH PARAMETRÓW

WŁASNY WZÓR STRZAŁKI

NIEPOPRAWNA  
TERMINOLOGIA

PRAWIdŁOWE
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odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
zawartych w nim informacji.
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Przepisy prawne dotyczące etykiet 
efektywności energetycznej dla 
poszczególnych grup produktów są 
dostępne: dla sprzedwców i dostawców 
| label 2020 i na stronach Komisji 
Europejskiej tutaj.

   Wymienione na początku niniejszego przewodnika kategorie produktów 
można sprzedawać ze starą etykietą energetyczną, jeśli producent nie 
wprowadził danego modelu do obrotu w uE od 31.10.2020 r. Sprzedaż taka 
jest dopuszczona najpóźniej do 30.11.2021 r.  

   Jeżeli dostawca usług hostingowych zezwala na bezpośrednią sprzedaż 
urządzeń za pośrednictwem swojej strony internetowej, umożliwi on 
wyświetlanie elektronicznej etykiety i karty informacyjnej produktu, zgodnie 
z postanowieniami załącznika VIII do rozporządzeń dotyczących urządzeń 
oraz poinformuje przedsiębiorcę o obowiązku ich pokazania.

   W przypadku pralko-suszarek klasa energetyczna w lewej kolumnie 
wskazuje klasę energetyczną (strzałka) pełnego cyklu urządzenia (sam cykl 
prania przedstawiony jest na prawej strzałce).

   Zmiana etykiet energetycznych dotyczy również źródeł światła - od 
01.09.2021 r., z okresem przejściowym do 28.02.2023 r.

   Obowiązki dotyczące etykietowania innych grup produktów, takich jak 
suszarki, klimatyzatory, piekarniki, okapy itp., pozostają w mocy w ich 
dotychczasowej formie - obejmują również obowiązek wyświetlania 
etykiety energetycznej i karty informacyjnej produktu, jeśli urządzenia te 
sprzedawane są w Internecie.

   Etykieta energetyczna to dokument neutralny językowo, jej wygląd i treść 
dla danego modelu urządzenia jest podobny we wszystkich krajach uE.  
Z kolei karta informacyjna produktu rozprowadzana jest oddzielnie dla 
każdego rynku, musi zatem być dostępna, podobnie jak instrukcja obsługi,  
w języku lokalnym.

  Nie jest konieczne stosowanie etykiety energetycznej dla urządzeń  
używanych - oznakowanie nie dotyczy używanych produktów, chyba że są 
one importowane z krajów spoza uE. Ogólnie wyjątek dotyczy używanych 
produktów, dla których trudno byłoby dodać odpowiednią etykietę 
energetyczną. Produkty, które zostały zakupione jako nowe i zwrócone do 
sklepu w przeciągu 14 dni traktowane są jako nowe i obowiązuje w tym 
przypadku etykieta energetyczna jak dla nowych urządzeń.

KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.
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