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NOTA PRAWNA ECODESIGN 
Wstęp 
“JBG-2” sp. z o.o., z siedzibą w Warszowicach, wypełniając dyspozycje uregulowane w ramach 
aktów prawnych: 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. 
ustanawiające ramy etykietowania energetycznego i uchylające dyrektywę 2010/30/UE; 

2) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2018 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do 
etykietowania energetycznego urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej; 

3) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów 
związanych z energią; 

4) Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2024 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi 
dotyczące ekoprojektu dla urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej na 
podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE 

informuje nabywców urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej produkcji “JBG-2” 
sp. z o.o. (nazywane zamiennie „urządzeniem” lub „urządzeniami”), wobec których znajdują 
zastosowanie ww. akty prawne, iż od dnia 1 marca 2021 r. obowiązywać będą postanowienia 
zgodne z poniższym: 

I. Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego 
1) Od dnia 1 marca 2021 r. urządzenia chłodnicze z funkcją sprzedaży bezpośredniej posiadać 

będą etykietę zgodną z następującym wzorem: 
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2) Etykieta zawierać będzie wskazanie klasy efektywności energetycznej urządzenia w zależności 
od jego współczynnika efektywności energetycznej (EEI) określonego w poniższej tabeli: 

 

II. Wymogi dotyczące efektywności energetycznej 
Od dnia 1 marca 2021 r. wskaźnik efektywności energetycznej (EEI) urządzeń chłodniczych z 
funkcją sprzedaży bezpośredniej nie może przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli: 

 

III. Wymogi dotyczące zasobooszczędności 

A. Dostępność części zamiennych 
1) “JBG-2” sp. z o.o. jako producent urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej 

deklaruje sposobność udostępniania profesjonalnym serwisom naprawczym następujące części 
zamienne (o ile są wykorzystywane w ramach nabytych urządzeń): 
• termostaty; 
• układy rozruchowe sprężarek; 
• grzałki odmrażania; 
• czujniki temperatury; 
• lista parametrów sterownika; 
• płytki obwodów drukowanych; oraz 
• źródła światła; 
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przez okres ośmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu 
urządzenia.  

2) “JBG-2” sp. z o.o. jako producent urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej 
deklaruje sposobność udostępniania profesjonalnym serwisom naprawczym i użytkownikom 
końcowym co najmniej następujące części zamienne (o ile są wykorzystywane w ramach 
nabytych urządzeń): 
• klamki i zawiasy do drzwi; 
• gałki, pokrętła i przyciski; 
• uszczelki drzwiowe; oraz 
• dodatkowe tace, kosze i półki do przechowywania; 

przez okres ośmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu 
urządzenia. 

3) Części zamienne określone w pkt 1 i 2 można zamówić za pośrednictwem wiadomości e-mail, 
skierowanej na adres: aftersales@jbg2.com – w przypadku klientów zagranicznych, 
czesci@jbg2.com –  w przypadku klientów krajowych (polskich).  
Wymaga się aby zamówienie zawierało szczegółowy opis przedmiotu, model oraz numer seryjny 
urządzenia, wskazana jest też dokumentacja zdjęciowa. 

4) Instrukcję naprawy dla części zamiennych określonych w pkt 2 znaleźć można na stronie 
internetowej: www.jbg2.com. 
 
B. Procedura dostępu dla profesjonalnych serwisów naprawczych do informacji 

dotyczących napraw i konserwacji urządzeń  
1) “JBG-2” sp. z o.o. deklaruje możliwość dostępu dla profesjonalnych serwisów naprawczych 

do informacji dotyczących napraw i konserwacji urządzeń po uprzedniej rejestracji oraz 
weryfikacji przez “JBG-2” sp. z o.o. podstaw do udzielenia stosownego dostępu. 

2) Zgłoszenie wniosku o udzielenie dostępu do informacji dotyczących napraw i konserwacji 
urządzeń oraz rejestracja profesjonalnego serwisu naprawczego następuje poprzez wysłanie 
do “JBG-2” sp. z o.o. wiadomości e-mail na adres: aftersales@jbg2.com – w przypadku 
klientów zagranicznych, serwis@jbg2.com –  w przypadku klientów krajowych (polskich). 

3) “JBG-2” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od profesjonalnego serwisu naprawczego 
wykazania, że: (i) profesjonalny serwis naprawczy ma kompetencje techniczne w zakresie 
naprawy urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży bezpośredniej i spełnia wymogi 
stosownych przepisów dotyczących serwisów sprzętu elektrycznego w państwie 
członkowskim, w którym prowadzi działalność; (ii) profesjonalny serwis naprawczy posiada 
ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności, niezależnie 
od tego, czy jest to wymagane przez państwo członkowskie. 

4) Przyjęcie lub odrzucenie wniosku nastąpi w ciągu 5 dni roboczych (pon.-pt.) od daty złożenia 
wniosku. 

5) “JBG-2” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od profesjonalnego serwisu naprawczego 
uiszczenia opłaty w uzasadnionej i proporcjonalnej wysokości za dostęp do informacji 
dotyczących napraw i konserwacji lub za regularne aktualizacje. 

6) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku profesjonalny serwis naprawczy otrzyma w ciągu 1 
dnia roboczego (pon.-pt.) informacje zawierające: 

• jednoznaczną identyfikację urządzenia; 
• plan demontażu lub widok w rozłożeniu na części; 
• dokumentację techniczną instrukcji naprawy; 
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• wykaz urządzeń niezbędnych do napraw i badań; 
• informacje dotyczące komponentu i diagnostyki (takie jak minimalne i maksymalne 

teoretyczne wartości pomiarów); 
• schematy okablowania i połączeń; 
• diagnostyczne kody błędów i usterek (w tym kody własne producenta, w stosownych 

przypadkach); 
• instrukcje instalacji odpowiedniego oprogramowania i oprogramowania układowego, 

w tym oprogramowania służącego do resetowania; oraz 
• informacje dotyczące sposobu dostępu do zarejestrowanych danych zgłoszonych 

awarii przechowywanych w urządzeniu chłodniczym z funkcją sprzedaży 
bezpośredniej (w stosownych przypadkach). 

7) Profesjonalny serwis naprawczy, który uzyska dostęp do informacji określonych w pkt 6, 
zobowiązany jest w najszerszym możliwie zakresie do zachowania poufności, a w 
szczególności do powstrzymania się od udostępniania jakichkolwiek informacji na zewnątrz 
do innych podmiotów. 

IV. Wymogi dotyczące informacji 
“JBG-2” sp. z o.o. informuje o istotnych kwestiach dot. urządzeń chłodniczych z funkcją sprzedaży 
bezpośredniej produkowanych przez “JBG-2” sp. z o.o.: 

A. Zalecane ustawienia temperatur w każdej komorze w celu zapewnienia optymalnej 
konserwacji żywność 

Informacje nt. zalecanych ustawień temperatur w każdej komorze urządzenia w celu zapewnienia 
optymalnej konserwacji żywności znaleźć można w treści załączników do dokumentacji urządzenia 
w bazie EPREL oraz w karcie technicznej urządzenia (Technical Data).  

B. Szacowany wpływ ustawień temperatury na marnowanie żywności 

Informacje nt. szacowanego wpływu ustawień temperatury na marnowanie żywności znaleźć można 
na opakowaniach żywności. Przechowywanie żywności w odpowiednich warunkach i temperaturze, 
wydłuży jej okres przydatności do spożycia i zoptymalizuje zużycie energii elektrycznej. 

C. Instrukcja dotycząca prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia chłodniczego z 
funkcją sprzedaży bezpośredniej przez użytkownika końcowego, z uwzględnieniem 
czyszczenia 

Instrukcje dotyczące prawidłowej instalacji i konserwacji urządzenia chłodniczego z funkcją 
sprzedaży bezpośredniej przez użytkownika końcowego, z uwzględnieniem czyszczenia znaleźć 
można w dokumentacji dołączonej do urządzenia oraz na stronie www.jbg2.com. 

D. Informacje nt. cewki skraplacza w szafach zasilanych przez agregat wewnętrzny 

“JBG-2” sp. z o.o. informuje, iż w przypadku zabrudzenia cewki skraplacza , wydajność urządzenia 
znacznie spadnie [zalecana częstotliwość czyszczenia cewki skraplacza, wyrażona w cyklach 
czyszczenia na rok wskazana została w dokumentacji dołączonej do urządzenia oraz na stronie 
www.jbg2.com]. 

E. Dostęp do profesjonalnych napraw 

http://www.jbg2.com/
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Potrzebę naprawy urządzenia należy zgłosić na adres e-mail aftersales@jbg2.com – w przypadku 
klientów zagranicznych, serwis@jbg2.com –  w przypadku klientów krajowych (polskich). 

Zaleca się aby zgłoszenie zawierało szczegółowy opis przedmiotu naprawy, numer seryjny 
urządzenia, uwagi zgłaszającego naprawę oraz dokumentacje zdjęciową lub wideo. 

“JBG-2” sp. z o.o. po rozpatrzeniu zgłoszenia podejmie dalsze czynności osobiście lub przekaże 
zlecenie do wybranego profesjonalnego serwisu naprawczego, z wyszczególnieniem danych 
kontaktowych, adresów i innych istotnych informacji.  

F. Zamawianie i dostępność części zamiennych

Części zamienne do urządzeń można zamówić za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej 
na adres: aftersales@jbg2.com – w przypadku klientów zagranicznych, czesci@jbg2.com –  w 
przypadku klientów krajowych (polskich).  

Wymaga się aby zamówienie zawierało szczegółowy opis zamawianego przedmiotu, model oraz 
numer seryjny urządzenia, wskazana jest też dokumentacja zdjęciowa.  

Części zamienne opisane w dziale II. dostępne będą przez okres w tym dziale wyrażony. 

“JBG-2” sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany części pierwotnie użytej w procesie produkcji 
urządzenia na inną część tożsamą jakościowo i rodzajowo oraz nie wpływającą na pogorszenie 
klasy efektywności energetycznej.  

G. Instrukcja dotycząca sposobu znalezienia informacji o modelu urządzenia w bazie
danych o produktach

Informacje o modelu urządzenia znaleźć można w Europejskiej bazie danych produktów dla 
etykietowania energetycznego zwanej bazą EPREL. 

Link do informacji w języku polskim nt. bazy EPREL: https://www.gov.pl/web/klimat/baza-danych-o-
produktach.  

Link do strony Komisji Europejskiej na której jest opisana baza EPREL: 
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-
labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database_en.  

Wszelkie pytania dotyczące bazy EPREL można kierować do zespołu Komisji Europejskiej na adres: 
ENER-EPREL-HELPDESK@ec.europa.eu.  

Aby znaleźć konkretny model urządzenia w bazie EPREL należy w wyszukiwarce bazy EPREL 
wprowadzić identyfikator modelu urządzenia dostępny na etykiecie energetycznej urządzenia. 

Zakończenie 
“JBG-2” sp. z o.o., zastrzega sobie możliwość uchylenia lub zmiany postanowień Noty prawnej, w 
każdej chwili, poprzez publikację Noty prawnej ze zmienionymi postanowieniami na stronie 
internetowej “JBG-2” sp. z o.o., wykorzystywanej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą. 
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