Tính Tiền Quý Vị Tiết Kiệm từ
Silicon Valley Clean Energy
Silicon Valley Clean Energy (SVCE) là người cung cấp điện của cộng đồng, cung cấp điện
không cácbon với mức giá thấp cho 13 cộng đồng ở quận Santa Clara.
Bản tính này giúp quý vị so sánh tiền trả mỗi tháng cho các dịch vụ phát điện của PG&E
với tiền quý vị trả cho các dịch vụ phát điện của SVCE.
Hóa đơn PG&E của quý vị sẽ có chi phí điện của Silicon Valley Clean Energy và quý vị sẽ
được tín dụng từ PG&E trên hóa đơn vì quý vị không còn mua điện của họ nữa. Chúng tôi
giải thích cách tính tiền quý vị tiết kiệm được bên dưới đây.*
*Bản tính này không áp dụng cho khách hàng NEM.

Với tư cách là khách hàng GreenStart, đây là cách tính tiền quý
vị tiết kiệm:
Bước 1

 hập “Tín Dụng Phát Điện” (Generation Credit) thường thấy
N
ở trang 3 trên hóa đơn của quý vị. Quý vị không cần nhập cả
biểu tượng số âm. Đây là phí phát điện hiện tại cho dịch vụ
phát điện của SVCE cung cấp, do đó PG&E trả lại chi phí này
vào trương mục của quý vị để tránh tính trùng lặp phát điện.

Bước 2 Nhập chi phí phụ trội từ PG&E: Điều Chỉnh Chi Phí Điện

Thông Thường (Power Charge Indifference Adjustment) và
Phụ Phí Kinh Doanh (Franchise Fee Surcharge) ở trang 3.
Chi phí này trang trải giá điện PG&E mua cho quý vị trước khi
quý vị tham gia SVCE.
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 hập chi phí điện của Silicon Valley Clean Energy, gọi là
Bước 3 N

“Chi Phí Thực Sự” (Net Charges) trên trang 4. Các loại phí khác
ở đây có thể gồm Phụ Phí Năng Lượng (Energy Commission
Surcharge) và đôi khi, có cả Thuế Người Sử Dụng Tiện Ích (Utility
Users Tax), do tất cả các khách hàng PG&E chi trả và không phải
là khách hàng mới kể từ khi trở thành khách hàng của SVCE.

 ộng thêm số tiền của ba dòng từ Bước 2 và Bước 3.
Bước 4 C
Bước 5 Trừ đi số tiền ở Bước 4 có được từ tín dụng PG&E ở Bước 1
để biết tiền tiết kiệm của quý vị.

Có khó khăn khi tính toán? Liên lạc với đại diện trung tâm trợ giúp
của chúng tôi theo số (844) 474-7823 trong giờ làm việc thông
thường, 8:00 sáng – 5:00 chiều, thứ Hai- thứ Sáu.
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