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MỨC GIÁ EV MỚI 

Kể từ 1 tháng Bảy năm 2019, PG&E và SJCE đã ngừng chương 
trình EV-A và mở chương trình EV-2 cho các khách hàng mới.

•  Vào tháng Mười Một năm 2019, tất cả các khách hàng EV-A 
sẽ được chuyển sang EV-2, ngoại trừ các khách hàng đo 
tổng năng lượng mặt trời đủ điều kiện được xử lý ở mức 
cao, là những người có thể từ chối chuyển sang EV-2.

•  Giờ cao điểm EV-2 từ 4:00-9:00 tối hàng ngày, với mức giá 
mùa hè cao hơn so với mùa đông.
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4 giờ chiều

Mức Giá EV-2

9 giờ tối

Lưu ý: Thời gian TOU áp dụng quanh năm.

GIÁ ĐIỆN

Tài xế EV có thể được nhận mức giá điện sử dụng thời gian 
đặc biệt (TOU) khuyến khích sạc pin trong giờ thấp điểm, như 
vào ban đêm khi quý vị đang ngủ, cho đến 3:00 chiều.

NĂNG LƯỢNG SẠCH SAN 
JOSE & XE ĐIỆN

San José Clean Energy (SJCE) là một nhà cung cấp sản 
xuất điện mới được điều hành bởi Thành Phố San José 
chuyên cung cấp cho tư gia và doanh nghiệp năng 
lượng sạch hơn với mức giá thấp hơn so với PG&E. 

Hơn 60% lượng phát thải khí nhà kính của San José 
đến từ giao thông vận tải. SJCE cam kết mở rộng 
ứng dụng xe điện (EV) để giúp giảm ô nhiễm không 
khí đồng thời bảo vệ hành tinh của chúng ta cho 
các thế hệ tương lai.

SJCE cung cấp các tùy chọn mức giá cho EV tương tự như của PG&E, 
nhưng với các mức giá thấp hơn 1% và nhiều năng lượng tái tạo hơn. 

Các khách hàng ghi danh mức giá cho EV thông qua PG&E, và 
PG&E sẽ chuyển thông tin sang cho SJCE.

http://sanjosecleanenergy.org


Phát thải 

487lb khí 
CO2 ⁄ năm

0 Phát thải
DÙNG ĐIỆN 

tính phí với SJCE TotalGreen 100% năng 
lượng tái tạo, không chứa khí carbon

DÙNG ĐIỆN 
tính phí với SJCE GreenSource 80% năng 

lượng không chứa carbon

XE HYBRID CẮM SẠC 
sạc pin với năng lượng 80% không chứa 
carbon của SJCE GreenSource (giả thiết 

xe chạy 50% điện năng)

XE CHẠY XĂNG 
25 dặm/gallon

TIẾT KIỆM 
$985 MỖI 

NĂM*

$0 
Tiết kiệm

TIẾT KIỆM 
$1,008 MỖI 

NĂM*

TIẾT KIỆM 
$700 MỖI 

NĂM*

Phát thải 

3,503 
lb khí CO2 ⁄ năm

Phát thải: 

6,519 
lb khí CO2 ⁄ năm13x 

lần so với xe EV 
thuộc SJCE 

GreenSource

*Các mức tiết kiệm được liệt kê chỉ theo chi phí nhiên 
liệu. Xe EV cũng có chi phí bảo dưỡng thấp, dẫn tới còn 
tiết kiệm được thêm nữa.
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QUYỀN LỢI

•  Tiết kiệm tiền! EV có chi phí nhiên liệu 
vào bảo dưỡng trọn đời thấp hơn, bao 
gồm cả phí thay ắc qui.

•  Lái xe ưu tiên giao thông! Giảm thời 
gian đi lại của quý vị với quyền ra vào 
làn đường đi chung xe bằng cách dán 
dề can Xe Khí Sạch (Clean Air Vehicle).

•  Đậu xe dễ dàng! Đậu xe miễn phí tại 
tất cả các bãi đậu xe của Thành Phố 
San José và lựa chọn gara ParkSJ. 

•  Sạc pin dễ dàng! Tiếp cận trên 500 
trạm sạc pin công cộng.

•  Tốt cho sức khỏe của quý vị, tốt cho khí 
hậu! Không có khí thải, EV mang lại không 
khí sạch hơn cho khu phố của quý vị.

•  Lái xe vui vẻ! Thông thường, xe EV tăng 
tốc nhanh hơn và có độ ồn thấp hơn. 

GIẢM GIÁ VÀ ƯU ĐÃI

Với rất nhiều mức giảm giá và ưu đãi, việc 
mua xe EV mới hoặc đã qua sử dụng thường 
rẻ hơn một chiếc xe chạy xăng. Liệt kê các 
mức ưu đãi tối đa: 

•  Hoàn Thuế Liên Bang: $7,500 cho xe EV mới

•  Dự Án Giảm Giá Xe Sạch: $2,500 cho xe 
EV mới, gồm cả xe cho thuê 

•  Giảm Giá Nhiên Liệu Sạch: $800 cho 
xe EV mới hoặc đã qua sử dụng, gồm cả 
xe cho thuê 

Ưu đã bổ sung cho các hộ gia đình thu nhập thấp: 

•  Chương Trình Hỗ Trợ Xe Sạch: $5,000 cho xe EV mới 
hoặc đã qua sử dụng

•  Xe Sạch cho Mọi Người: $9,500 cho xe EV mới hoặc đã 
qua sử dụng, bao gồm cả xe cho thuê, cộng thêm $2,000 
cho trang bị và lắp đặt bộ sạc pin Mức 2

TIẾT KIỆM TIỀN & BẢO VỆ HÀNH TINH VỚI XE EV

Để biết thêm thông tin, hãy ghé thăm SanJoseCleanEnergy.org/ev

http://SanJoseCleanEnergy.org
http://SanJoseCleanEnergy.org/ev

