
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
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Visit www.pge.com/MyEnergy for a detailed bill comparison
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Tại sao mức cho phép căn bản của quý vị có vai trò quan trọng.
Để được tiếp tục tham gia Chương Trình CARE, lượng năng lượng quý vị sử dụng phải duy trì ở mức bằng hoặc thấp hơn 
400 phần trăm mức cho phép căn bản của quý vị. Đó là lý do tại sao việc biết cách tính mức cho phép căn bản của quý vị 
và việc kiểm soát được mức năng lượng mà quý vị sử dụng lại rất quan trọng. Nếu mức năng lượng mà quý vị sử dụng quá 
cao, California Public Utilities Commission (CPUC) sẽ yêu cầu quý vị xác nhận tình trạng hội đủ điều kiện của quý vị. Nếu mức 
năng lượng mà quý vị sử dụng vẫn duy trì ở mức cao, hộ của quý vị sẽ bị loại ra khỏi Chương Trình CARE.

Chi phí năng 
lượng hàng tháng 
trong năm qua

Kiểm tra các 
chương trình mà 
quý vị tham gia

Kiểm tra hóa đơn năng lượng hàng tháng để xem quý vị đã tiết kiệm 
được nhiều tiền như thế nào khi đăng ký tham gia Chương Trình CARE.

Số tiền phải trả trước khi 
trừ giảm giá của chương 
trình CARE:  $171.28
Tổng số tiền tiết kiệm 
được qua CARE: - $63.64

Tổng số tiền phải trả: $107.64

Tổng số tiền phải 
trả sau khi trừ ra tiết 
kiệm qua CARE

Tổng số tiền tiết 
kiệm được qua CARE

Tại sao quý vị lại phải QUAN TÂM 
đến hóa đơn năng lượng của mình.

600%TRÊN

400% 600%ĐẾN

400%DƯỚI CPUC không yêu cầu hành động gì thêm.

CPUC yêu cầu quý vị hoàn thành 
quy trình xác nhận sau khi ghi danh.

CPUC yêu cầu loại bỏ quý vị ra khỏi 
Chương Trình CARE.

1,490 kWh 316 kWh 471%

MỨC CHO PHÉP 
CĂN BẢN

471% là nhiều hơn mức cho phép 400%.

TỔNG LƯỢNG 
SỬ DỤNGA MỨC CHO 

PHÉP BẬC 1B

Ví dụ về cách tính mức cho phép căn bản.

Cách tính mức cho phép căn bản của quý vị:

Tránh để 
bị loại ra 
khỏi CARE
xem bên dưới lý do 
tại sao mức cho phép 
căn bản của quý vị lại 
có vai trò quan trọng 

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

Đừng quên gia hạn trước 
ngày này để tiếp tục nhận 
được giảm giá của chương 
trình CARE.
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Các hướng dẫn giúp quý vị tiết kiệm năng 
lượng và tiền bạc.

Đặt bộ điều nhiệt của quý vị thấp 
nhất là 78° F vào mùa hè và cao 
nhất là 68° F vào mùa đông.

Giặt quần áo khi đầy máy giặt và dùng 
nước lạnh. Quý vị sẽ tiết kiệm khoảng 
90% năng lượng so với khi máy giặt của 
quý vị sử dụng nước nóng.

WARM

CO
LDH

O
T

Đặt tủ lạnh của quý vị từ 38 ºF tới 
40 °F và tủ đông từ 0º F tới 5 °F.

TỦ LẠNH

35º 40º

TỦ ĐÔNG

0º 5º

Tắt và rút dây cắm các máy điện toán, 
TV, sạc pin điện thoại, thiết bị giải trí, 
máy pha cà phê và các thiết bị khác, và 
quý vị sẽ tiết kiệm tới $100 một năm.

Tắm nhanh hơn để giảm chi phí đun 
nóng nước. Tắt nước khi không cần 
thiết như khi quý vị đang đánh răng, 
đang cạo râu hoặc đang rửa chén bát.

Tắt đèn khi quý vị không sử dụng 
phòng. Ban ngày, chỉ sử dụng ánh 
sáng tự nhiên.

Hướng Dẫn Cho Mọi Ngày Các Hướng Dẫn 
Trong Thời Tiết Ấm

Các Hướng Dẫn 
Trong Thời Tiết Lạnh

Sử dụng máy sấy quần áo để sấy nhiều 
bận liên tiếp. Nhiệt sẵn có sẽ cần ít năng 
lượng hơn.

Đảm bảo màng lọc trong máy sấy 
quần áo sạch sẽ trước khi quý vị nhấn 
nút khởi động. Thêm vào một trái 
bóng tennis hoặc một cái khăn sạch, 
khô để tăng lưu thông khí và giảm 
thời gian sấy.

Kéo màn cửa, tấm che và rèm xuống 
vào ban đêm và khi quý vị ra ngoài ban 
ngày để tránh khí ấm thoát ra ngoài.

Sử dụng quạt trong phòng để làm 
mát. Nhớ tắt quạt trước khi quý vị 
rời khỏi phòng.

Tận hưởng buổi chiều ngoài trời tại 
bể bơi, công viên hoặc thư viện địa 
phương. Quý vị cũng có thể ghé thăm 
các trung tâm làm mát của cộng đồng 
chúng ta.

Bít lại các chỗ hở và khe nứt quanh 
các khung cửa và cửa sổ hút gió để 
ngăn khí lạnh xâm nhập.


