
 

 قبض های انرژی را 1
به پرداخت های کوتاه 

مدت تر تقسیم کنید

 از شرکت خدمات برق بخواهید تا در صورت امکان قبض های خود 
 را ماهانه، دو هفته یکبار یا حتی هفتگی بپردازید تا بتوانید گردش پول 

خود را مدیریت کنید.

در مصرف انرژی 2
 خانگی صرفه 

جویی کنید

هر چه انرژی کمتری مصرف کنید، هزینه کمتری خواهید پرداخت. خبر خوب 
اینکه روش های ساده زیادی برای صرفه جویی در مصرف انرژی وجود دارد 
بدون اینکه مجبور باشید روش زندگی خود را تغییر دهید. برای آگاهی از آنها 
به خواندن مطالب ادامه دهید. به خاطر داشته باشید، هرگز برای صرفه جویی 

در مصرف انرژی سالمت خود را به خطر نیندازید.
 برای آگاهی از روش های صرفه جویی به وب سایت

sa.gov.au/energysmart مراجعه کنید یا با خدمات مشاوره انرژی به 
شماره 1888 8204 تماس بگیرید، شماره رایگان 907 671 1800.

 مناسب ترین 3
 طرح انرژی را 

انتخاب کنید

برای اینکه اطمینان حاصل کنید کمترین هزینه را برای انرژی پرداخت خواهید 
کرد، باید دائم قرارداد خود را مقایسه کنید.

می توانید با مراجعه به وب¬گاه مقایسۀ دولت به نشانی
energymadeeasy.gov.au یا تماس با شماره تلفن

165 585 1300 خیلی سریع قرارداد خود را با قراردادهای فعلی تولید کنندگان 
انرژی استرالیای جنوبی مقایسه کنید. برای مقایسۀ قراردادها نیاز به قبض های گاز 
یا برق جدید خود دارید. برای بدست آوردن بهترین نتیجه از چهار قبض آخر خود 

استفاده کنید که انرژی مصرفی شما در تمام فصلها را نشان دهد.

شرایط خود برای 4
 استفاده از تخفیف 

را بررسی کنید

به وب سایت sa.gov.au/concessions مراجعه کنید یا با شماره 
758 307 1800 تماس بگیرید تا بدانید که واجد شرایط تخفیف روی قبض 

های انرژی هستید یا خیر.

اگر دغدغه ای در زمینه قبض های خود دارید با شرکت خدمات دهنده تماس دریافت کمک5
بگیرید تا ببینید چه کمکی می توانند به شما ارائه دهند. صبر نکنید تا مهلت 

پرداخت قبض بگذرد.

اگر مشکل مالی دارید، مشاور امور مالی می تواند به شما کمک کند و این 
خدمات رایگان است. برای یافتن یک مشاور مالی در نزدیکی خود با شماره 

007 007 1800 تماس بگیرید.

اگر مشکل شما با شرکت خدماتی حل نشد، با بازرسان انرژی و آب استرالیای 
جنوبی از طریق شمارۀ 565 665 1800 تماس حاصل فرمایید. 

Greenhouse gas

emissions

Total for this bill

1.23 tonnes

from 1338kWh

Your overall use

Usage

Average usage per day

14.70 kWh

Same time last year

14.50 kWh

Average cost per day

$3.02
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Your energy use in detail

Supply address
111 Faux way  TWEEDVALE SA 0000

NMI

12345678910

Supply Period

9 Mar to 7 Jun 2011

Reading Type
Actual read on 7 Jun 2011

Tariff description
Domestic light and power

Meter no. Days billed Previous reading Current reading Usage kWh

1039011 91 01945 02554
609

1039011 91 02436 03165
729

Usage

Charge

Summer rate Mar 2011 to 31 Mar 2011 23 days

Peak

First 76 kWh @ $0.2216

$16.84

Next 77 kWh @ $0.2415

$18.60

Service Charge

$10.90

Non-Summer rate Prorate 1 Apr 2011 to 7 Jun 2011 68 days

Peak

First 224 kWh @ $0.2103

$47.11

Next 232 kWh @ $0.2142

$46.69

Service Charge

$32.21

Unchanged Rate 9 Mar 2011 to 7 Jun 2011 91 days

Off Peak 729 kWh @ $0.1017

$74.14

GST

24.95

Total usage and supply charges
$274.44

Your next meter read is due between 7 Sep 2011 and 13 Sep 2011. 

Please ensure easy access to your meter on these days

Average daily electrical usage (kWh)

Greenhouse gas emissions (Tonnes)

Payment Assistance 1300 555 987

If you’re having difficulty paying this bill, please call 

us to find out if you qualify for any payment plans, 

relief schemes or government funded concessions.

Correspondence

PO Box 562, Adelaide, SA 5000 or Fax 1300 555 988

Please call ACME Energy Customer Service on 13 

14 15 if you do not wish to receive marketing informa-

tion on our products and services.

Payment Options If you choose to pay using the credit card option, a 1% (GST inclusive) payment processing fee may apply.

Save time by having your account paid 

automatically on the due date.

Apply online at www.acme.com.au or 

phone 1300 111 333 for an application form.

Billpay Code: 1234

Ref: 2563 2145 8596 3321 25

Pay in person at any Post Office, phone 13 

18 16 or go to 

postbillpay.com.au

Biller Code:   456885

Ref:   1258 6574 9685 7413 25

BPAY® - Make this payment via internet or 

phone banking.

BPAY View® - Receive, view an pay this bill 

using internet banking.

BPAY View® Registration No - Please use 

your 8 digit account number located on the 

front of your remittance slip.

BPAY View® Name: The name on your 

ACME account must match the name on 

your bank account

Send this portion with your cheque made 

payable to:
ACME Energy South Australia Pty Ltd

Locked Bay 100, Adelaide 5000

Visit www.acme.com.au/payments or phone 

1300 555 425 to pay your bill by Visa or 

Mastercard.
Ref: 1258 6574 9685 7413 25

electricity account

#
Please do not staple or pin to payment slip

If you choose to pay using a credit card payment option, a 1% (GST inclu-

sive) payment processing fee may apply and will appear on your next bill. 

For alternative payment  

options, please refer to the payment options section on the reverse of this 

bill.

For more information about energy efficiency and to compare energy retail 

prices, visit www.escosa.sa.gov.au or call 1800 226 100
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Account Enquiries 

12 13 14

24 Hour Emergencies 
12 13 13

Online 

www.acme.com.au

Your account number
7654 - 3210

Total Amount  Due

$274.44

Pay by

30 Jun 2011

Your account number
7654 - 3210

Total Amount  Due

$274.44

Pay by

30 Jun 2011

MR T CITIZEN

1 EFFICIENCY DRIVE

GREENVILLE SA 5002

Tax invoice

ACME Energy South Australia Pty. Ltd.  
ABN 00 100 200 300

Date of Issue: 09 Jun 2011

ACME Energy South Australia Pty Ltd

GPO BOX 1

ADELAIDE SA 5001
MR T CITIZEN

Mr T Citizen

111 Faux way  TWEEDVALE SA 0000

9 Mar 2011 to 7 Jun 2011

$178.24

$178.24

$0.00

$274.44

$274.44

Your account summary

Account name

Supply address

Supply period

Previous balance

Payment recieved

Balance carried forward

Usage and supply charges

GST included in new charges

Total amount due

cr Contact us

Turn over for payment options

 5 راه برای کاهش 
هزینۀ صورتحساب انرژی

sa.gov.au/energy
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 4.  یخچال و فریزرهای دوم بدون
استفاده را خاموش کنید

 با خاموش کردن یخچال های اضافی وقتی به آنها 
نیازی ندارید، صرفه جویی کنید.

2.  در مدت زمان کوتاه تری دوش بگیرید
 سعی کنید در 4 دقیقه یا کمتر 

دوش بگیرید.

 1. از گرمایش و سرمایش رایگان و
طبیعی بیشترین استفاده را ببرید  

زمستان ها، با باز گذاشتن پرده ها و کرکره ها در 
طول روز، از نور خورشید برای گرمایش خانه 

خود استفاده کنید.
 تابستان ها، پرده ها را بکشید

 تا خانه خنک بماند.

وسایل برقی را خاموش کرده و در   .8 
حالت آماده باش قرار ندهید

 حالت آماده باش باعث افزایش هزینه برق 
 مصرفی می شود. پریز را از برق بکشید تا 

صرفه جویی کنید.

به جای فر برقی، از مایکرویو  .7 
استفاده کنید   

مایکرویو و وسایل کوچک تر آشپزخانه انرژی     
کمتری به نسبت فر برقی مصرف می کنند.  

چراغ ها را خاموش کنید  .6
 عادت کنید که هنگام ترک اتاق، چراغ

ها را خاموش نمایید.

5. از هزینه کارکرد وسایل خود مطلع باشید
هزینه های جاری استفاده از وسایل، باعث افزایش 

مبلغ صورتحساب می شوند. بعضی بخاری های سیار 
ممکن است صدها دالر در ماه هزینه داشته باشند.

 برای کسب اطالعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنید:
sa.gov.au/energy/runningcosts

 یک بسته صرفه جویی در مصرف
انرژی خانگی دریافت کنید

بسته صرفه جویی در مصرف انرژی 
خانگی حاوی وسایل و اطالعاتی است که به 

شما کمک می کند بفهمید چه چیزهایی در 
خانه شما انرژی مصرف می کنند و چگونه 

می توانید صرفه جویی را آغاز کنید.
این بسته را می توانید به صورت رایگان از 

همه کتابخانه های عمومی شهر و بیشتر 
کتابخانه های عمومی منطقه ای در 
استرالیای جنوبی به امانت بگیرید.

هر بسته حاوی یک دماسنج، قطب نما، 
کرنومتر و کنتور مصرف انرژی است که میزان انرژی مصرفی وسایل 

خانگی و هزینه آن را محاسبه می کند.

 خودتان ممیزی انرژی 
خانگی را انجام دهید

بدانید که خانه شما چه وضعیتی از نظر مصرف 
بهینه انرژی دارد و چگونه می توانید صرفه 
جویی خانگی را از طریق تکمیل فرم ممیزی 

 انرژی به صورت آنالین آغاز کنید: 
sa.gov.au/HomeEnergyAudit

 یا با شماره 907 671 1800 تماس 
 حاصل نمایید تا یک نسخه رایگان برای 

شما ارسال شود.

3. به جای خشک کن از بند رخت استفاده کنید
می توانید ساالنه بیش از 100 دالر پس انداز کنید.   

 مشاهده کنید:
sa.gov.au/energy/runningcosts

 راه های ساده برای صرفه 
جویی در مصرف انرژی خانگی

sa.gov.au/energy
An initiative of Supported by
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