
ENERGY STATEMENT
www.pge.com/MyEnergy

Account No: 1023456789-0
04/04/2017
04/25/2017

Statement Date:
Due Date:

Service For: Your Account Summary

Total Amount Due by 04/25/2017

Sally Johnson
1234 Main Street 
Anytown, CA 00000

Amount Due on Previous Statement $85.67
Payment(s) Received Since Last Statement -85.67

Previous Unpaid Balance $0.00

Current Electric Charges $107.64

   $107.64
Questions about your bill?

24 hours per day, 7 days per week 
Phone: 1-800-743-5000
www.pge.com/MyEnergy

1234 Office St
City, CA 00000

Enrolled Programs

Local Office Address

Current charges include a discount of $63.64 for CARE.

CARE Discount

Electric Monthly Billing History Daily Usage Comparison

1 Year
  Ago
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Period

Electric kWh / Day

N / A

27.60
23.33

Current
Period

Visit www.pge.com/MyEnergy for a detailed bill comparison
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Kung bakit mahalaga ang iyong baseline allowance.  
Para manatiling naka-enroll sa Programang CARE kailangang manatili ang iyong paggamit ng enerhiya na mas mababa sa 
400 porsiyento ng iyong baseline allowance. Dahil dito, mahalagang malaman kung paano kakalkulahin ang iyong baseline 
allowance at nang mapamahalaan ang iyong paggamit ng enerhiya. Kung masyadong mataas ang iyong paggamit ng enerhiya, 
itatakda sa iyo ng California Public Utilities Commission (CPUC) na patunayan ang iyong pagiging kuwalipikado sa programa. 
Kapag nanatiling mataas ang iyong paggamit ng enerhya, posibleng matanggal ang iyong kabahayan mula sa Programang CARE.

Mga buwanang singil 
sa enerhiya nitong 
nakaraang taon

Tingnan ang mga 
programa kung saan 
naka-enroll ka

Pag-aralan ang buwanang singil sa iyong enerhiya para malaman 
kung gaano kalaki ang halagang matitipid sa pamamagitan ng 
pagpapa-enrol sa Programang CARE.

Kabuuang halaga 
na kailangang bayaran 
matapos ang mga 
pagtitipid dahil sa CARE

Kabuuang matitipid 
dahil sa CARE

Kung bakit kailangang mahalaga 
sa iyo ang singil sa iyong enerhiya.

Orihinal na halagang 
dapat bayaran: $171.28
Matitipid mula sa CARE: – $63.64
Kabuuang halaga 
na dapat bayaran: $107.64

www.pge.com/MyEnergy
ENERGY STATEMENT Account No: 1023456789-0

Statement Date:      04/04/2017
Due Date:      04/25/2017

Service Information

Meter # 1098765432
Total Usage 703.000000 kWh
Baseline Territory T
Heat Source Electric
Serial R
Rotating Outage Block 50

Your CARE usage is charged at these rates 
($/kWh).  Differences may occur due to rounding. 

03/05/2017 - 04/03/2017
Tier 1 0.12643
Tier 2 0.17261
High Usage 0.23970

Details of Electric Charges

03/05/2017 - 04/03/2017 (30 billing days)
Service For: 1234 Main Street
Service Agreement ID: 9087654321 
Rate Schedule: E1 TH Residential Service
Enrolled Programs: CARE Discount (Renew by 06/25/2018)

Total Electric Charges $107.64

03/05/2017 - 04/03/2017 Your Tier Usage 1 2

Tier 1 Allowance 303.00 kWh (30 days x 10.1 kWh/day)
Tier 1 Usage 303.000000 kWh @ $0.19979 $60.54
Tier 2 Usage 400.000000 kWh @ $0.27612 110.45
CARE Discount -63.64
Energy Commission Tax 0.29

A

B

Huwag kalimutan na 
magpa-renew bago ang 
petsang ito para patuloy 
mong matanggap ang 
iyong diskuwento mula 
sa CARE.

600%MAS MATAAS SA 

400% 600%HANGGANG

400%MAS MABABA SA 
Ang CPUC ay hindi na nangangailangan 
ng iba pang aksiyon.

Itinatakda sa iyo ng CPUC na kumpletuhin 
ang proseso ng pagpapatunay matapos ang 
pagpapa-enroll.

Itinatakda sa iyo ng CPUC na tanggalin 
ka sa  Programang CARE.

1,490 kWh 316 kWh 471%

BASELINE 
ALLOWANCE

Ang 471% ay mas mataas sa pinapayagang 400%.

KABUUANG 
GAMIT A ANTAS 1 NA 

ALLOWANCE B

Halimbawa ng kalkulasyon ng baseline allowance.

Kung paano makakalkula ang iyong 
baseline allowance: 

Iwasan na 
matanggal 
ka sa CARE
alamin kung bakit 
importante ang iyong 
baseline allowance, 
sa ibaba   
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Mga payo para makatulong sa iyong 
makatipid ng enerhiya at pera.

Ilagay ang iyong thermostat sa 78 °F o 
mas mataas pa sa tag-araw at 68 °F o 
mas mababa pa sa taglamig.

Maglaba ng full load na labada gamit 
ang malamig na tubig. Makatitipid ka ng 
humigit-kumulang sa 90% ng enerhiya 
na ginagamit ng washing machine para 
sa pag-iinit ng tubig. 

WARM

COLDHO
T

Ilagay ang temperatura ng iyong 
refrigirator sa 38 ºF hanggang 40 °F at 
ng iyong freezer sa 0 ºF hanggang 5 °F.

REFRIGERATOR 

35º 40º

FREEZER

0º 5º

Patayin at hugutin ang saksakan ng 
mga computer, TV, phone charger, 
entertainment console, coffee maker 
at iba pang mga kagamitan, at makatipid 
ng hanggang sa $100 kada taon. 

Gawing mas maiksi ang pagliligo para 
mapababa ang gastusin sa pag-iinit 
ng tubig. Isara ang gripo kapag hindi 
kinakailangan, halimbawa’y kapag 
nagsesepilyo, nag-aahit, o naghuhugas 
ng pinggan. 

Patayin ang mga ilaw kapag hindi mo 
ginagamit ang mga kuwarto. Sa araw, 
natural na ilaw lamang ang gamitin.

Mga Pang-araw-araw na Payo Mga Payo Kapag 
Mainit ang Panahon

Mga Payo Kapag 
Malamig ang Panahon 

Gamitin ang iyong clothes dryer para 
sa magkakasunod na mga load. Mas 
kaunting enerhiya ang kinakailangan 
ng naipon na init. 

Tiyakin na malinis ang lint trap sa 
iyong clothes dryer, bago mo pindutin 
ang “Umpisa”. Maglagay ng tennis 
ball o malinis at tuyong tuwalya para 
mapahusay ang pag-ikot ng hangin 
at mapaiksi ang oras ng pagpapatuyo. 

Isara ang mga kurtina, shade at blind, 
sa gabi, at kapag wala ka sa bahay sa 
araw, para mapigilan ang paglabas ng 
mainit na hangin. 

Gumamit ng mga bentilidor para 
malamigan. Tandaang patayin ang 
mga ito bago ka umalis. 

Maghapong maglibang sa labas, kagaya 
ng pool, parke, o lokal na aklatan. 
Puwede ka ring bumisita sa mga cooling 
center sa komunidad. 

Pasakan ang mga siwang at biyak sa 
paligid ng mga hindi lapat na pintuan 
at bintana, at nang mapigilan ang 
pagpasok ng malamig na hangin.


