
 

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

kWh
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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

sa.gov.au/energy

 تسديد الفواتير ١
على دفعات

 اسأل تاجر التجزئة إذا كان من الممكن أن تسدد الفواتير مرة كل 
 شهر أو كل أسبوعين أو حتى كل أسبوعي لمساعدتك على إدارة 

سيولة نقديتك. 

وفر الطاقة ٢
 الكهربائية 
في المنزل

كلما قل استخدامك للطاقة قل المبلغ الذي عليك أن تدفعه. الخبر السعيد هو 
أن هناك العديد من الطرق السهلة لتوفير الطاقة بدون الحاجة إلى تغيير 
أسلوب حياتك، انظر أعاله لنيل األفكار. تذكر أال تعرض حياتك للخطر 

لمجرد التوفير في الطاقة.

 لكي تطلع على طرق التوفير في الطاقة، قم بزيارة الموقع
sa.gov.au/energysmart أو اتصل بالخدمة االستشارية الخاصة بالطاقة 

على الرقم ١888 8٢04، أو على الرقم المجاني 907 67١ ١800.

احصل على أفضل ٣
صفقة بخصوص 

الطاقة

للتأكد من أنك تتمتع بأفضل عروض الطاقة، ينبغي عليك إجراء مقارنة لعقدك 
بانتظام. ويمكنك المقارنة سريًعا بين العقود الحالية التي يقدمها موفرو الطاقة 
في جنوب أستراليا عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني للحكومة األسترالية 

الخاص بعقد هذه المقارنات energymadeeasy.gov.au أو االتصال 
على رقم الهاتف 165 585 1300. تستلزم المقارنة معلومات من فاتورة 
غاز أو كهرباء حديثة. وللحصول على أفضل النتائج، عليك باستخدام آخر 

أربع فواتير تلقيتها، والتي ستغطي استخدامك للطاقة بجميع الفصول.

حاول أن تعرف ما 4
إذا كنت مؤهال 

للحصول على امتياز

قم بزيارة الموقع sa.gov.au/concessions أو باالتصال على الرقم 
 758 ٣07 ١800لتعرف ما إذا كنت مؤهال للحصول على امتياز 

بخصوص فواتير الكهرباء.

اعرف من أين 5
تحصل على 

المساعدة

اتصل بتاجر التجزئة إذا كان بالك مشغوال على فواتيرك لمعرفة كيف 
يمكنه أن يساعدك. اهتم باألمر قبل أن يفوت موعد التسديد.

إذا كنت تتعرض لمصاعب مالية، يمكنك طلب المساعدة من مستشار مالي 
فهذه الخدمة مجانية. وللعثور على مستشار مالي بالقرب منك اتصل على 

الرقم 007 007 ١800.

إذا كنت في نزاع ال تستطيع حله مع تاجر التجزئة، فاتصل بأمين مظالم 
 )Ombudsman( الطاقة والماء بجنوب أستراليا على الرقم المجاني

.١800 665 565

 هناك 5 طرق للتعامل 
مع فواتير الكهرباء

An initiative of Supported by



4. اقطع الكهرباء عن الثالجات والفريزرات 
 عندما يكون استعمالهم غير ضروري

 وفر الطاقة بقطع الكهرباء عن الثالجات 
غير المستعملة. 

٢. استعمل الدش لمدد أقصر 
 حاول أن تجعل مدة االستحمام تحت الدش

 4 دقائق أو أقل.

 ١. استفد إلى أقصى حد من تكييف 
الهواء المجاني  

استخدم حرارة الشمس لتسخين المنزل مجانا في 
الشتاء عن طريق فتح الستائر والشيش بالنهار.

أما في الصيف، فاحجب النوافذ لكي تحافظ على 
برودة المنزل.

اسحب األجهزة من أقباس الكهرباء   .8 
بدال من تركها موصلة   

ينتج عن ترك األجهزة موصلة بأقباس الكهرباء    
زيادة في تكاليف الطاقة. اسحب سلوك األجهزة     

من الحائط للتوفير.  

استعمل الميكروويف بدال من   .7 
الفرن التقليدي   

الميكروويف وأجهزة المطبع األصغر حجما     
تستهلك طاقة أقل من الفرن التقليدي.  

أطفئ األنوار  .6
د على إطفاء األنوار عند مغادرتك   تعوَّ

ألي غرفة.

5. اعرف كم يكلفك تشغيل األجهزة 
تكاليف تشغيل األجهزة تتراكم. وبعض أجهزة 

تكييف الهواء تكلف مئات الدوالرات شهريا.
 لمزيد من المعلومات اطلع على الموقع

sa.gov.au/energy/runningcosts

قم باستعارة حقيبة أدوات الطاقة المنزلية
تحتوي حقيبة أدوات الطاقة المنزلية على 
بنود ومعلومات لمساعدتك على معرفة ما 

الذي َيستهلك قدرا أكبر من الطاقة في 
منزلك وكيف يمكنك بدء التوفير.

يمكن استعارة حقيبة األدوات مجانا من 
كل المكتبات العامة الحضرية وأغلب 

المكتبات العامة االقليمية في جنوب 
استراليا.

تحتوي كل حقيبة أدوات على ميزان 
الحرارة، وبوصلة، وساعة قياس الوقت، 

وجهاز قياس القدرة الذي يمكن أن يقيس مدى استهالك األجهزة 
المنزلية للطاقة وتكاليف تشغيل هذه األجهزة.

هل لديك جهاز تدقيق الطاقة المنزلية
استكشف مدى كفاءة منزلك من حيث توفير الطاقة 

وكيف يمكنك بدء التوفير بواسطة ملء استبيان 
“تدقيق الطاقة” على االنترنت بزيارة الموقع 

 sa.gov.au/HomeEnergyAudit 
أو باالتصال على الرقم 907 67١ ١800 

وسوف نرسل لك نسخة مجانية.

 ٣. استعمل حبل الغسيل لنشر المالبس 
 بدال من ماكينة تنشيف المالبس

يمكنك توفير 100 دوالر في السنة. اطلع على الموقع 
sa.gov.au/energy/runningcosts

 طرق سهلة لتوفير 
الكهرباء في المنزل

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