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tado° ziet verkoopcijfers in 2 jaar verdubbelen en bereikt mijlpaal van
2 miljoen verkochte slimme thermostaten in Europa

Door stijgende energieprijzen en de vraag naar meer energie efficiënte oplossingen
stijgt de verkoop van tado° in een groeiende markt

Amsterdam, 17 februari 2022 - tado° heeft vandaag aangekondigd dat het in Europa
meer dan 2 miljoen slimme thermostaten heeft verkocht. Waar de eerste mijlpaal van 1
miljoen verkochte slimme thermostaten werd bereikt na de eerste 7 jaar van het
bestaan van het bedrijf, werd de 2e miljoen slimme thermostaten in slechts 2 jaar
bereikt, wat duidt op een snelle groei voor het bedrijf.

In de huidige situatie, waar energieprijzen nieuwe hoogten bereiken en gefrustreerde
klanten te maken krijgen met stijgende verwarmingskosten, is het intelligent regelen
van energie belangrijker dan ooit. Technologieën zoals slimme thermostaten zijn een
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eenvoudige, betaalbare en langetermijnoplossing waarmee mensen gemiddeld 22
procent¹ kunnen besparen op hun jaarlijkse energiekosten. Deze besparing kan dit jaar
een redding zijn voor mensen die moeite hebben om hun rekeningen te betalen en hun
huis warm te houden.

Het Nederlandse kabinet heeft aangekondigd de energiebelastingen voor huishoudens
dit jaar eenmalig te verlagen. Zo compenseert het kabinet voor een deel de hogere
energieprijzen. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik kunnen deze
maatregelen op jaarbasis samen ongeveer €422,- minder energiebelasting betekenen
op de energierekening.¹ Dit biedt huiseigenaren de kans om te investeren in goedkope
energie-efficiëntiemaatregelen voor hun huis, om toekomstige energiekosten te
compenseren. De slimme thermostaten van tado° worden verkocht vanaf €219,99, en
bieden huiseigenaren een manier om te investeren in energie-efficiëntie en hun
rekeningen te verlagen.

Bovendien besparen ze niet alleen geld, maar verkleinen ze ook hun ecologische
voetafdruk zonder ooit in te leveren op comfort.

Compatibel met alle soorten huizen
Met 1 miljoen verkochte slimme thermostaten tussen 2020 en 2022 heeft tadoº een
leidende rol bij het stimuleren van de adoptie van slimme verwarming en regelingen
voor Europese huizen. De slimme thermostaten van tado° zijn te plaatsen in meer dan
95% van alle Europese huizen en compatibel met 18.000 verwarmingssystemen van
meer dan 900 OEM's. Dankzij een gedetailleerde, stapsgewijze instructie in de app
kunnen gebruikers de slimme thermostaten eenvoudig zelf installeren.

"Met onze knowhow en onze slimme technologieën willen we een revolutie
teweegbrengen in de energiemarkt voor meer comfort, meer geldbesparingen en een
duurzamere toekomst voor onze klanten", zegt Christian Deilmann, medeoprichter en
CPO bij tado°. "Om die reden is het onze visie om een   van de meest impactvolle
platforms voor slimme energie-efficiëntie en -beheer in Europa en daarbuiten te
ontwikkelen".

De toekomst van flexibel energiegebruik
Energie-efficiëntie en innovatie zijn belangrijker dan ooit om zo Europa's
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Met duurzame oplossingen
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zoals warmtepompen gecombineerd met de intelligente regeling van tado° en
Time-of-Use elektriciteitstarieven, wordt energie een betaalbare en schone oplossing
met lagere kosten.

Door tado° gestuurde systemen kunnen automatisch lagere energiekosten gebruiken
voor het verwarmen van bufferopslag en warmwatertanks. Dit verlaagt de
energiekosten zonder ooit comfort in te leveren.

De oplossing van tado° dient ook de toekomst van energienetwerken en hernieuwbare
energiebronnen. In tijden van hoge energieprijzen zal tado° gebruik maken van de
opgeslagen warmte en warm water om zo geen dure energie aan te hoeven schaffen.
Een flexibele vraag naar energie zal van cruciaal belang zijn om een   volledig
hernieuwbaar energiesysteem voor Europa mogelijk te maken.

¹ interne data van tado°

² https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/maatregelen-belastingplan-algemene-beschouwingen

Over tado°
tado° is de Europese leider in intelligent klimaatbeheer voor woningen. Als het enige platform
voor meerdere fabrikanten, kunnen tado° Slimme Thermostaten en services worden
aangesloten op elk soort verwarmings- of koelingssysteem. Klanten profiteren van
energiebesparende technologie zoals Geofencing en Open Window Detection, evenals
time-of-use-energieaanbod. Opgericht in 2011 in München, en met 180 medewerkers,
verandert tado° de manier waarop energie wordt verbruikt voor meer comfort, besparingen en
in lijn met de natuur. www.tado.com

Afbeeldingen
Klik hier voor afbeeldingen van tado°-producten in hoge resolutie.
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