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Giúp California ngăn chặn tình trạng 
mất điện trong mùa hè này. Những 
người tham gia sẽ được trả tiền để giảm 
sử dụng điện trong khoảng thời gian có 
nhu cầu sử dụng cao và các trường hợp 
khẩn cấp, với mục tiêu tránh tình trạng 
cắt điện luân phiên. Việc tham gia là tự 
nguyện và không bị phạt nếu không 
giảm được mức sử dụng điện. 

Giới thiệu về chương trình
Chương trình Thưởng Tiết kiệm Điện sẽ trả tiền  
cho những khách hàng cư dân của SDG&E® tình 
nguyện giảm mức sử dụng điện tổng thể của họ 
trong khoảng thời gian mà nhu cầu sử dụng điện  
ở mức cao nhất.

Lợi ích cho quý vị và ngôi nhà của quý vị 
Những người tham gia Chương trình Thưởng Tiết 
kiệm Điện sẽ nhận được tín dụng trên hóa đơn 
trị giá $2,00 mỗi kWh khi giảm mức sử dụng điện 
trong giai đoạn có Cảnh báo Linh hoạt hoặc trường 
hợp khẩn cấp khác với lưới điện toàn tiểu bang.

Yêu cầu của chương trình
Để đủ điều kiện nhận tín dụng trên 

hóa đơn, hãy sử dụng ít điện hơn so 

với mức thông thường trong thời gian 

diễn ra Sự kiện Thưởng Tiết kiệm Điện.

Ưu đãi

$2,00 
mỗi kWh (điện)

Thời gian gửi thông báo  
muộn nhất về sự kiện
Một ngày trước sự kiện 

Đối tượng tham gia
Khách hàng không thể tham gia vào 

một chương trình ưu đãi SDG&E khác 

bao gồm AC Saver, Capacity Bidding 

hoặc chương trình của bên thứ ba.

Rủi ro 
Không có hình phạt nào nếu quý vị 

không giảm được mức sử dụng điện.

Điện thoại 

(866)-291-9516

Trực tuyến
sdge.com/powersaver

Đối tượng nào đủ điều kiện tham gia?  
Bất kỳ khách hàng điện dân dụng nào của SDG&E 
có đồng hồ đo điện thông minh. Khách hàng cư 
dân không được tham gia chương trình ưu đãi khác 
của SDG&E như AC Saver, Capacity Bidding hoặc 
chương trình của bên thứ ba. Tham khảo các điều 
khoản và điều kiện chính thức để biết thêm chi tiết. 
Khách hàng dân cư tham gia Tổ hợp Lựa chọn Cộng 
đồng (Community Choice Aggregator, CCA) hoặc 
Tiếp cận Trực tiếp (Direct Access, DA) đủ điều kiện 
tham gia chương trình.

Chương trình diễn ra như thế nào?  
Trong trường hợp khẩn cấp về lưới điện, Trung tâm 
Vận hành Hệ thống Điện Độc lập California (CAISO) 
sẽ gọi đó là một sự kiện Cảnh báo Linh hoạt. Khi 
điều này xảy ra, SDG&E sẽ coi đây là một sự kiện của 
Chương trình Thưởng Tiết kiệm Điện và gửi thông 
báo về chương trình Trước Ngày diễn ra sự kiện.

Liên hệ  
Để biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tham gia vào  
Chương trình Thưởng Tiết kiệm Điện, hãy truy cập 
sdge.com/powersaver.
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