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Ghi chú: Khoảng thời biểu sử dụng (Time Of Use, TOU) kéo dài cả năm và có sự khác biệt giữa mức giá mùa hè và 
mùa đông.

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 4:00 chiều.  

SJCE đưa ra các lựa chọn về giá xe điện tương tự như Công Ty 
Điện Lực và Khí Đốt Thái Bình Dương (Pacific Gas and Electric 
Company, PG&E), nhưng với điện sạch hơn. 

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

Chi phí sạc xe điện của quý vị ngoài giờ cao 
điểm tương đương với việc trả ít đi $2 cho mỗi 
galông tại trạm bơm.

NĂNG LƯỢNG SẠCH SAN
JOSE & XE ĐIỆN

San José Clean Energy là nhà cung cấp điện sạch 
phi lợi nhuận địa phương được điều hành bởi 
Thành Phố San José. Chúng tôi cung cấp cho các 
hộ gia đình và doanh nghiệp năng lượng sạch ở 
mức giá cạnh tranh, thêm vào đó là các phúc lợi 
cộng đồng như các chương trình, kiểm soát địa 
phương, sự minh bạch, và trách nhiệm giải trình.

Khoảng 55% lượng khí thải nhà kính ở San José 
đến từ giao thông vận tải. SJCE cam kết mở rộng 
việc sử dụng xe điện (electric vehicle, EV) để giúp 
giảm ô nhiễm không khí và chống lại biến đổi khí 
hậu.
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QUYỀN LỢI

• Tiết kiệm tiền bạc! EV có chi phí nạp nhiên 
liệu và chi phí bảo trì tuổi thọ thấp hơn, bao 
gồm cả việc thay pin. EV có ít hơn 90% thành 
phần so với các động cơ khí thông thường. 

• Lái xe vượt giao thông! Giảm thời gian đi lại 
qua việc tiếp cận với làn xe chở nhiều bằng 
cách sử dụng nhãn Phương Tiện Không Khí 
Sạch.  

• Sạc điện dễ dàng! Tiếp cận với hơn 1.600 
trạm sạc điện công cộng.

• Tốt cho sức khỏe của quý vị, tốt cho khí hậu! 
Với việc không thải qua ống bô, xe điện mang 
đến một bầu không khí trong lành hơn cho 
khu vực quý vị sống. 

• Một chuyến đi vui vẻ! Xe điện thường có gia 
tốc nhanh hơn và ít gây ồn hơn.

GIẢM GIÁ VÀ ƯU ĐÃI

Với nhiều khoản giảm giá và khuyến khích như vậy, 
việc mua một chiếc EV mới hoặc đã qua sử dụng 
thường rẻ hơn so với một chiếc ô tô chạy bằng xăng. 
Có thể cộng gộp nhiều khoản khuyến khích: 

• Khoản Tín Dụng Thuế Liên Bang: lên đến $7.500 
cho một chiếc EV mới, tùy thuộc vào nhà sản 
xuất và mẫu xe. Bắt đầu từ năm 2023 sẽ có các 
giới hạn về thu nhập sẽ áp dụng: $300.000 đối với 
những người khai thuế chung và $150.000 đối với 
những người khai thuế riêng.

• Khoản Tín Dụng Thuế Liên Bang: lên đến đến 
$4.000 cho một chiếc EV đã qua sử dụng, bắt đầu 
từ năm 2023. Các giới hạn về thu nhập: $150.000 
đối với những người khai thuế chung và $75.000 
đối với những người khai thuế riêng.

• Dự Án Giảm Giá Cho Phương Tiện Sạch: $1.000 - 
$7.000 cho một chiếc EV mới, bao gồm tiền thuê; 
các khoản giảm giá tăng thêm sẵn có cho các hộ 
gia đình thu nhập thấp.

Các khuyến mãi bổ sung cho hộ gia đình với thu nhập 
thấp: 

• Chương Trình Hỗ Trợ Phương Tiện Sạch: $5.000 
cho một chiếc xe điện mới hoặc đã qua sử dụng.

• Chương Trình Hỗ Trợ Lái Xe Sạch: Lên đến $5.000 
cho sạc điện tại nhà và bộ sạc di động.

• Ô Tô Sạch cho Mọi Người: $5.500 – 9.500 cho một 
chiếc EV mới hoặc đã qua sử dụng, bao gồm cả 
các hợp đồng cho thuê, cộng thêm $2.000 cho việc 
trang bị và lắp đặt bộ sạc Cấp 2.

TIẾT KIỆM TIỀN & BẢO VỆ HÀNH TINH VỚI XE EV

 ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN, HÃY GHÉ THĂM 
SanJoseCleanEnergy.org/vi/xe-chay-dien


