CÁCH TÍNH SỐ TIỀN
TIẾT KIỆM CỦA QUÝ VỊ
Bảng tính này sẽ giúp so sánh số tiền quý vị sẽ trả mỗi tháng cho dịch vụ phát điện PG&E với số tiền quý vị
đang trả cho dịch vụ phát điện SJCE. Khách hàng GreenSource sẽ thấy được khoản tiết kiệm 1%, trong khi
khách hàng TotalGreen sẽ thấy được một khoản phí bảo hiểm nhỏ. Quý vị có thể thay đổi mức độ dịch vụ của mình
tại SanJoseCleanEnergy.org hoặc bằng cách gọi số 833-432-2454.
Bước 1: Nhập giá trị dương của “Điểm Phát Điện” thường được tìm thấy trên trang 3 hóa đơn của
quý vị trong mục “Chi Tiết Về Phí Phân Phối Điện PG&E”.
Đây là số điểm từ PG&E và thể hiện số tiền quý vị sẽ phải trả khi là khách hàng của PG&E.

Bước 2: Nhập các khoản phí bổ sung từ PG&E: Điều Chỉnh Phí Điện Thông Thường (PCIA) và
Phụ Phí Nhượng Quyền Thương Mại. Thông tin này sẽ nằm ngay bên dưới mục Điểm Phát Điện,
thường ghi ở trang 3 hóa đơn của quý vị trong mục “Chi Tiết Về Phí Phân Phối Điện PG&E”.
Mục này bao gồm năng lượng do PG&E thay mặt quý vị mua trước khi tham gia SJCE. Xin lưu ý, một số hóa
đơn sẽ có các khoản mục nhiều dòng cho PCIA và Phụ Phí Nhượng Quyền Thương Mại. Trong trường hợp
có các khoản mục nhiều dòng, hãy cộng các khoản phí riêng lẻ lại với nhau.

Bước 3: Nhập các khoản phí điện, được gọi là “Chi Phí Thuần” thường được ghi trên trang 4
trong mục “Chi Tiết Về Phí Phát Điện của SAN JOSE CLEAN ENERGY”.
Các lệ phí khác được tìm thấy ở đây, có thể bao gồm Phụ Phí Của Ủy Ban Năng Lượng và đôi khi là
Thuế Người Dùng Tiện Ích Địa Phương, sẽ được tất cả mọi người chi trả, bất kể nhà cung cấp phát điện,
vì vậy quý vị có thể bỏ qua chúng.

Bước 4: Cộng số tiền của 3 mục trong các Bước 2 và 3 lại với nhau.
Bước 5: Khấu trừ số tiền trong Bước 4 từ số điểm PG&E ở Bước 1 để so sánh chi phí.
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Có một số trường hợp khách hàng không tìm thấy điểm phát điện, ví dụ như khách hàng trả Phí Phân Phối Tối Thiểu Của
PG&E hoặc khách hàng dùng năng lượng mặt trời tại chỗ. Những khách hàng này sẽ vẫn nhận được số tiền tiết kiệm từ SJCE.
Nếu không thấy được số tiền tiết kiệm mà quý vị mong đợi, xin gọi cho chúng tôi theo số 833-432-2454.
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