
Có chương trình năng 
lượng nào rẻ hơn cho nhà 
quý vị không?

Ở Victoria, các công ty năng 
lượng phải cho biết nếu 
có một chương trình năng 
lượng nào rẻ hơn cho nhà 
quý vị. Nếu phần này báo là 
quý vị có thể tiết kiệm được, 
quý vị có thể tin tưởng vào 
thông tin này.

Quý vị hiện đang sử dụng 
bao nhiêu năng lượng?

Phần này cho biết số lượng 
điện/ga sử dụng hiện thời 
trung bình mỗi ngày là bao 
nhiêu. Và con số chênh 
lệch giữa lượng điện/ga sử 
dụng kỳ này so với lượng 
sử dụng vào cùng kỳ hóa 
đơn năm ngoái.

Kỳ hóa đơn

Đây là khoảng thời gian quý vị sẽ 
được gửi một hóa đơn cho năng 
lượng đã sử dụng. Quý vị có 
thể yêu cầu công ty năng lượng 
của quý vị gửi hóa đơn tiền điện 
hàng tháng hoặc hàng quý.

Số tài khoản

Đây là số tài khoản của quý 
vị sử dụng với công ty năng 
lượng của mình. Công ty 
năng lượng của quý vị sẽ 
yêu cầu số tài khoản bất cứ 
lúc nào quý vị nói chuyện 
với họ.

Chi phí năng lượng cho 
hóa đơn này

Con số này cho biết chi phí 
cho việc cung cấp năng 
lượng cho nhà quý vị trong 
kỳ hóa đơn này.

Tiền nợ từ các hóa  
đơn trước

Phần này sẽ cho biết số 
tiền còn nợ từ các hóa đơn 
trước đó, nếu quý vị chưa 
trả hết.

Tổng số tiền nợ

Đây là số tiền quý vị nợ từ 
hóa đơn trước cộng với chi 
phí năng lượng cho kỳ hóa 
đơn này.

Dùng hóa đơn để kiểm soát 
việc sử dụng năng lượng.

Hóa đơn của quý vị là bao 
nhiêu tiền?

Đọc Tờ Thông tin về Chương 
trình Năng lượng Rẻ hơn của 
chúng tôi để tìm hiểu cách 
nhận được chương trình rẻ 
nhất cho quý vị.

Để biết các mẹo hay về các 
cách tiết kiệm năng lượng dễ 
dàng nhưng vẫn cảm thấy 
thoải mái trong nhà, hãy xem 
Tờ Thông tin Tiết kiệm Năng 
lượng của chúng tôi.

Quý vị có thể cảm thấy nản chí 
và khó hiểu khi đọc hóa đơn.  
Các giải thích trong hóa đơn 
này sẽ cho quý vị biết phần 
nào của hóa đơn là quan trọng 
nhất để quý vị có thể tìm thấy 
thông tin mình cần và bỏ qua 
những phần không cần. 

Xem Tờ Thông tin về Khó 
khăn trả tiền Hóa đơn để biết 
thông tin về các quyền được 
trợ giúp trả tiền hóa đơn năng 
lượng của quý vị.



Quý vị có đang được 
giảm giá không? 

Giảm giá năng lượng rất 
quan trọng trong việc hỗ 
trợ quý vị có thể trả được 
chi phí năng lượng và có 
thể giúp quý vị tiết kiệm 
hàng trăm đô la mỗi năm.

Dịch vụ thông dịch miễn 
phí

Tất cả các công ty năng 
lượng đều có dịch vụ thông 
dịch miễn phí. Nếu quý vị 
cần thông dịch viên, hãy gọi 
đến số điện thoại ghi trên 
hóa đơn của quý vị và làm 
theo hướng dẫn.

Xem Tờ Thông tin về Giảm 
giá Năng lượng của chúng tôi 
để tìm ra cách tiết kiệm tiền 
với các khoản giảm giá.

Hãy xem Tờ Thông tin Hiểu biết 
về Năng lượng để biết hướng 
dẫn của chúng tôi về cách thức 
năng lượng hoạt động ở Victoria. 
Chúng tôi giải thích mọi thứ 
từ việc chọn một công ty năng 
lượng, hợp đồng năng lượng và 
giảm giá khi trả tiền hóa đơn đúng 
hạn.


