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به کالیفرنیا کمک کنید تا در این تابستان از 
قطعیهای برق جلوگیری کند. به شرکتکنندگان 

برای کاهش مصرف انرژی در طول ساعات 
پرمصرف و شرایط اضطراری، با هدف 
جلوگیری از قطعیهای چرخشی، حقوق 

پرداخت میگردد.
مشارکت به صورت داوطلبانه است و در 

صورت عدم کاهش مصرف انرژی، هیچگونه 
مجازاتی وجود ندارد. 

معرفی طرح
 POWER SAVER( طرح پاداش صرفهجویی در انرژی

REWARDS PROGRAM( به مشتریان مسکونی 

®SDG&E حقوق پرداخت میکند تا به صورت داوطلبانه 

مصرف انرژی کلی خود را در ساعات پر مصرف کاهش دهند. 

مزایا برای شما و خانهتان 
 POWER( شرکتکنندگاِن طرح پاداش صرفهجویی در انرژی

SAVER REWARDS PROGRAM(، برای کاهش 

مصرف انرژی در طول هشدار Flex یا دیگر موارد 
اضطراری شبکه در سراسر کشور، یک صورتحساب اعتباری 

2 دالری به ازای هر کیلووات ساعت دریافت خواهند  کرد.

نیازمندیهای طرح
برای واجدشرایط شدن اعتبار صورتحساب، 

انرژی کمتری را نسبت به مقداری که 
معموالً در رویداد پاداش صرفهجویی 

 POWER SAVER( در انرژی
REWARDS EVENT( مصرف میکنید، 

مورد استفاده قرار دهید. 

پاداش
 2 دالر

به ازای هر کیلووات ساعت )انرژی(

اطالعرسانی زمان انتظار
روز قبل از رویداد 

مشارکت
 SDG&E مشتریان نباید در برنامه تشویقی

دیگری از جمله AC Saver، مزایده 
ظرفیت )Capacity Bidding( یا یک 

طرح شخص ثالث شرکت نمایند. 

خطر
در صورت عدم کاهش مصرف انرژیتان، 
هیچگونه مجازاتی شامل حال شما نمیشود.

تلفن 
(866)-291-9516

آنالین
sdge.com/powersaver

چه کسی واجد شرایط مشارکتکردن است؟ 
همه مشتریان SDG&E برق مسکونی که دارای کنتور هوشمند 

هستند. مشتریان نباید در برنامه تشویقی SDG&E دیگری از 
 )Capacity Bidding( مزایده ظرفیت ،AC Saver جمله
یا یک طرح شخص ثالث شرکت نمایند. برای کسب اطالعات 

بیشتر، به شرایط و ضوابط رسمی مراجعه نمایید. مشتریان 
 Community( مسکونی که با یک گردآورنده انتخابی جامعه

 Direct( یا دسترسی مستقیم )Choice Aggregator )CCA(

)Access )DA( شرکت میکنند، واجد شرایط این طرح هستند.

عملکرد این طرح چگونه است؟ 
 California Independent( اپراتور سیستم مستقل کالیفرنیا

)System Operator )CAISO( در طول یک وضعیت 

اضطراری شبکهای، با یک هشدار Flex تماس میگیرد. 
وقتی این اتفاق بیفتد، SDG&E با یک رویداد طرح پاداش 

 POWER SAVER REWARDS( صرفهجویی در انرژی
PROGRAM EVENT( تماس میگیرد و اطالعرسانیها یک 

روز قبل از رویداد ارسال میشوند.

تماس 
برای کسب اطالعات بیشتر یا ثبتنام در  طرح پاداش 

 POWER SAVER REWARDS( صرفهجویی در انرژی
 PROGRAM(، به

sdge.com/powersaver مراجعه نمایید. 
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