Năng Lượng Quý Vị
Dùng Tạo Ra Khác Biệt
Hãy xem lại ảnh hưởng của quý vị — thêm nhiều
cách mới để tiết kiệm tiền và cải tiến môi trường

Năng Lượng Sạch và Không Có Cácbon
Quý vị dùng điện hoàn toàn từ các nguồn năng lượng tái
tạo và thủy điện. Các sản phẩm năng lượng GreenStart
và GreenPrime của chương trình Năng Lượng Sạch
Thung Lũng Silicon (Silicon Valley Clean Energy, hay
SVCE) góp phần cho lưới điện sạch hơn ở California.

Chọn năng lượng sạch có ảnh hưởng quan trọng
trong cộng đồng của chúng ta. Ngoài tiết kiệm tiền
điện trên hóa đơn và giảm khí thải, quý vị còn hỗ trợ
các chương trình điện và năng lượng sạch để giảm
ô nhiễm trong toàn cộng đồng.
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Phần trăm điện tái tạo đủ điều kiện ở trên không cho thấy tuân theo RPS,
dựa theo phương pháp xác định khác.
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Điện chưa phân loại là điện được mua trên thị trường mở rộng và không
thể truy ra nguồn phát cụ thể.
3
Tín dụng năng lượng có thể tái tạo (renewable energy credits, hay REC) là các công cụ truy
tìm được cấp để phát năng lượng tái tạo. Tín dụng năng lượng tái tạo (REC) mua riêng
lẻ là nguồn phát năng lượng tái tạo nhưng không được phân phối để phục vụ bán lẻ. REC riêng
lẻ không có trong mạng lưới điện hay mức độ thải khí nhà kính (GHG) ở trên.
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Liên lạc để biết thông tin cụ thể
về sản phẩm điện này:
Vào mạng lưới sau đây để biết thông
tin chung về Nhãn Năng Lượng:
Liên lạc với Ủy Ban Năng Lượng
California tại địa chỉ sau đây
nếu có thêm thắc mắc:

Silicon Valley Clean Energy
1-844-474-SVCE (7823)

http://www.energy.ca.gov/pcl/
Số gọi miễn phí ở California: 844-454-2906
Bên ngoài California: 916-653-0237
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Phải gửi thông tin này qua bưu chánh theo đòi hỏi của Ủy Ban Năng Lượng
California cho bất kỳ khách hàng nào đã dùng dịch vụ từ SVCE vào năm 2019 và
hiện vẫn là khách hàng của SVCE. Được được thông báo này không có nghĩa quý vị
hiện là khách hàng của SVCE. Dữ liệu phát điện là cho năm 2019 và được cung cấp
trong “Báo Cáo Thường Niên cho Ủy Ban Năng Lượng California: Chương Trình Tiết
Lộ Nguồn Điện.” Tổng phần trăm có thể không bằng 100% do làm tròn số.

Năng Lượng Sạch Hơn, Giá Thấp Hơn và Cơ Hội Mới
Vào eHub của SVCE và dùng năng lượng của quý vị để làm việc tốt cho khí hậu.
Tại eHub, quý vị có thể tìm hiểu về các lựa chọn năng lượng cho mình, xe điện
và các tùy chọn sạc điện, các thiết bị điện để giảm khí thải và tiết kiệm tiền cũng
như hệ thống lưu trữ thêm năng lượng mặt trời.
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SVCE

SVCleanEnergy.org/ehub

333 W. El Camino Real, Suite 330
Sunnyvale, CA 94087

SVCE là cơ quan công cộng, được mười ba cộng đồng ở Quận
Santa Clara lập ra và quản lý.
Learn More:
SVCleanEnergy.org
1-844-474-SVCE (7823)
Obtenga más información en SVCleanEnergy.org/es.
請前往 SVCleanEnergy.org/zh 查看以瞭解詳情。
Quý vị có thể biết thêm tại SVCleanEnergy.org/vi.
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