
 

5 cách tiết kiệm hóa  
đơn sử dụng năng lượng 

1 Chia nhỏ thời 
gian thanh toán 
hóa đơn 

Hỏi nhà cung cấp xem liệu quý vị có thể thanh toán hóa đơn hàng 
tháng, 2 tuần/lần hay thậm chí hàng tuần để quản lý dòng tiền.

2 Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm 
trong nhà 

Quý vị sử dụng càng ít năng lượng thì càng phải trả ít tiền. Thật may 
mắn vì có nhiều cách đơn giản để tiết kiệm năng lượng mà không cần 
thay đổi cách sống, hãy xem qua các ý tưởng. Hãy ghi nhớ, không bao 
giờ đặt rủi ro cho sức khỏe của mình để tiết kiệm năng lượng. 

Muốn biết làm thế nào có thể tiết kiệm năng lượng, vui lòng  
truy cập: sa.gov.au/energysmart hoặc gọi tới  
Dịch Vụ Tư Vấn Sử Dụng Năng Lượng theo số 8204 1888,  
số điện thoại miễn phí: 1800 671 907. 

3 Chọn gói năng 
lượng tốt nhất 

Để đảm bảo rằng quý vị đang nhận được giao dịch tốt nhất về năng 
lượng, quý vị nên thường xuyên so sánh hợp đồng của mình. Quý vị có 
thể nhanh chóng so sánh các hợp đồng hiện tại sẵn có từ các nhà cung 
cấp năng lượng ở Nam Úc bằng cách truy cập trang web so sánh của 
Chính Phủ Úc: energymadeeasy.gov.au hoặc gọi số 1300 585 165. 
Việc so sánh này đòi hỏi thông tin từ hóa đơn điện hoặc gas gần đây. 
Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng bốn hóa đơn gần đây nhất của quý 
vị thể hiện việc sử dụng năng lượng của quý vị cho tất cả các mùa

4 Muốn biết quý vị 
có đủ điều kiện 
hưởng chước 
giảm không 

Vui lòng truy cập: sa.gov.au/concessions hoặc gọi tới số  
1800 307 758 để biết xem quý vị có đủ điều kiện hưởng chước giảm 
hóa đơn sử dụng năng lượng không. 

5 Biết tìm trợ giúp 
ở đâu

Liên hệ với nhà cung cấp năng lượng nếu quý vị lo lắng về hóa đơn 
của mình để xem họ có thể giúp ích được gì không. Đừng bỏ bẵng 
cho đến khi hóa đơn đã quá hạn.

Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, chuyên gia tư vấn tài 
chính có thể giúp quý vị và dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Muốn 
tìm một chuyên gia tư vấn tài chính gần chỗ quý vị, vui lòng gọi tới số 
1800 007 007. 

Nếu quý vị có bất đồng không thể giải quyết được với nhà cung 
cấp, vui lòng gọi tới Thanh Tra về Năng Lượng và Nước của Nam Úc 
(Energy and Water Ombudsman of South Australia) theo số điện thoại 
miễn phí: 1800 665 565.

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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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

729Usage

Charge
Summer rate Mar 2011 to 31 Mar 2011 23 daysPeak

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 daysOff Peak 729 kWh @ $0.1017

$74.14
GST

24.95
Total usage and supply charges

$274.44Your 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 987If 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.CorrespondencePO Box 562, Adelaide, SA 5000 or Fax 1300 555 988Please 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: 1234Ref: 2563 2145 8596 3321 25Pay in person at any Post Office, phone 13 18 16 or go to postbillpay.com.au

Biller Code:   456885Ref:   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 LtdLocked 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 - 3210Total Amount  Due

$274.44Pay by

30 Jun 2011

Your account number
7654 - 3210Total Amount  Due

$274.44Pay by

30 Jun 2011

MR T CITIZEN1 EFFICIENCY DRIVEGREENVILLE SA 5002

Tax invoiceACME Energy South Australia Pty. Ltd.  ABN 00 100 200 300

Date of Issue: 09 Jun 2011

ACME Energy South Australia Pty Ltd

GPO BOX 1ADELAIDE SA 5001

MR T CITIZEN

Mr T Citizen
111 Faux way  TWEEDVALE SA 00009 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 forwardUsage and supply chargesGST included in new chargesTotal amount due

cr

Contact us

Turn over for payment options

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



4. Tắt tủ lạnh và tủ đá thứ hai khi 
không cần thiết 
Tiết kiệm bằng cách tắt tủ lạnh thứ hai khi 
không sử dụng tới.

Những cách đơn giản để sử dụng năng 
lượng tiết kiệm trong nhà 

2.  Tắm nhanh hơn

Cố gắng chỉ tắm trong vòng 4 phút hoặc 
ít hơn. 

1.  Tận dụng tối đa hệ thống sưởi và 
làm mát miễn phí 
Sử dụng ánh sáng mặt trời để làm nóng 
miễn phí cho ngôi nhà của quý vị trong 
mùa đông bằng cách mở rèm cửa và tấm 
chắn sáng trong ngày.

Vào mùa hè, che cửa sổ để giữ cho  
nhà luôn mát. 

8. Tắt hoàn toàn các thiết bị thay vì 
để ở chế độ chờ 
Bật thiết bị ở chế độ chờ sẽ làm gia tăng 
chi phí sử dụng năng lượng, tắt hoàn 
toàn công tắc trên tường sẽ tiết kiệm. 

7. Sử dụng lò vi sóng thay  
cho bếp lò  
Lò vi sóng và các thiết bị nhà bếp  
nhỏ hơn sử dụng ít năng lượng  
hơn bếp lò. 

6. Tắt đèn 

Tạo thói quen tắt đèn sau khi  
ra khỏi phòng.

5. Biết được chi phí sử dụng thiết bị 
gia dụng trong nhà 
Chi phí vận hành sẽ tăng tiền hóa đơn. Một 
số lò sưởi xách tay hoạt động có thể tốn tới 
hàng trăm đô la một tháng. 

Tìm kiếm thêm thông tin tại trang mạng:  
sa.gov.au/energy/runningcosts 

Mượn Bộ Công Cụ Năng Lượng Gia Đình 

Bộ Công Cụ Năng Lượng Gia Đình 
bao gồm các dụng cụ và thông tin 
có thể giúp quý vị tìm ra những đồ 
vật nào đang tiêu thụ năng lượng 
trong nhà và làm thế nào để có thể 
bắt đầu tiết kiệm.

Có thể mượn miễn phí bộ công cụ 
này từ tất cả các thư viện công cộng 
trong đô thành và hầu hết các thư 
viện công cộng của vùng ở Tiểu 
Bang Nam Úc.

Mỗi bộ công cụ bao gồm nhiệt kế, la bàn, đồng hồ tính giờ 
và đồng hồ đo điện có thể đo được năng lượng tiêu thụ của 
các thiết bị gia đình và chi phí vận hành. 

Tự tiến hành kiểm tra tiêu  
thụ năng lượng trong nhà 

Tìm hiểu quý vị sử dụng năng lượng 
trong nhà hiệu quả như thế nào và làm 
thế nào có thể bắt đầu tiết kiệm bằng 
cách hoàn thành bản kiểm tra tiêu thụ 
năng lượng trong nhà trực tuyến của 
chúng tôi tại địa chỉ:  
sa.gov.au/HomeEnergyAudit  
hoặc gọi tới số 1800 671 907 và 
chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một bản 
miễn phí. 

3. Sử dụng dây phơi quần áo thay vì 
máy sấy quần áo 
Quý vị có thể tiết kiệm được $100/năm. 
Xem tại trang mạng:  
sa.gov.au/energy/runningcosts 

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