
Những điều quý vị cần biết
Chương trình SOMAH yêu cầu người thuê nhà nhận ít nhất 51% tín dụng năng lượng mặt trời từ mỗi dự án 
SOMAH. Đồng hồ đo năng lượng tịnh ảo (VNEM) sẽ được sử dụng để áp dụng tín dụng năng lượng mặt trời 
trực tiếp vào hóa đơn dịch vụ tiện ích của quý vị. VNEM là một quá trình lập hóa đơn cho phép mỗi hệ thống 
tấm năng lượng mặt trời chia các khoản tín dụng theo hóa đơn cho nhiều gia đình thuê nhà và khu vực  
sử dụng chung.
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VNEM theo dõi

1  Lượng điện được tạo ra bởi các tấm năng lượng mặt trời trên tòa nhà của quý vị

 2   Lượng điện được truyền tải đến lưới điện và được đo bằng đồng hồ đo năng lượng mặt trời

   Lưới điện là mạng lưới do công ty dịch vụ tiện ích sử dụng để cung cấp điện cho các gia đình, doanh 
nghiệp và người dùng khác.

3  Lượng điện mà hộ gia đình quý vị sử dụng được đo bằng đồng hồ đo điện

4   Công ty dịch vụ tiện ích sẽ bổ sung tín dụng năng lượng mặt trời được phân bổ cho hộ gia đình của 
quý vị, giúp giảm chi phí hóa đơn dịch vụ tiện ích hàng tháng của quý vị
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Quý vị có câu hỏi về SOMAH?
 Đường Dây Nóng Dành Cho Người Thuê Nhà: 800-843-9728

Hóa đơn dịch vụ tiện ích của quý vị 
sẽ thay đổi như thế nào?

Năng lượng mặt trời 
cho Khu nhà nhiều 
căn với giá phải chăng 
(SOMAH)



Hóa đơn dịch vụ tiện ích của 
quý vị sẽ thay đổi như thế nào?
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Năng lượng mặt trời 
cho Khu nhà nhiều 
căn với giá phải chăng 
(SOMAH)

Quý vị có câu hỏi về SOMAH?
  Đường Dây Nóng Dành Cho Người Thuê Nhà: 800-843-9728

Thông tin cần biết về hóa đơn dịch vụ tiện ích mới của quý vị
Điều quan trọng là cần hiểu rõ ảnh hưởng của điện năng lượng mặt trời trong tòa nhà tới hóa đơn dịch vụ 
tiện ích của quý vị. Sẽ có những thay đổi cả về hình thức hóa đơn và cách thức tính toán hóa đơn. 

Có những loại kết cấu giá dịch vụ tiện ích nào?
Tùy theo công ty dịch vụ tiện ích, hóa đơn của quý vị sẽ được tính trên cơ sở một hoặc hai cơ cấu giá:  
giá theo số lượng sử dụng và giá theo thời gian sử dụng (TOU). Hiện tại, quý vị hầu như đang tính theo  
cơ cấu giá theo số lượng sử dụng, song đối với điện năng lượng mặt trời, quý vị có thể sẽ được chuyển  
sang tính giá theo thời gian sử dụng.

Giá theo số lượng sử dụng

Hóa đơn của quý vị được tính toán theo các mức 
giá khác nhau. Mỗi mức giá áp dụng cho một số 
lượng điện cụ thể (tính bằng kilowatt/giờ, kWh) 
mà quý vị có thể sử dụng. Sau khi sử dụng hết 
số lượng điện trong một mức giá, quý vị sẽ được 
chuyển sang mức giá tiếp theo. Khi chuyển từ một 
mức giá sang mức giá cao hơn, quý vị sẽ phải trả 
nhiều tiền hơn. Thường có 2 đến 4 mức giá trong 
hóa đơn dịch vụ tiện ích của quý vị.
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Giá theo thời gian sử dụng (TOU)

Cách tính này áp dụng các mức giá khác nhau tùy 
theo thời gian sử dụng điện trong ngày. Có nghĩa 
là giá của mỗi đơn vị điện năng (kilowatt/giờ hoặc 
kWh) sẽ thay đổi căn cứ vào thời gian quý vị sử 
dụng hoặc tiêu thụ điện. Giá TOU có giá cho giờ 
cao điểm và giá cho giờ thấp điểm, và giá điện cho 
giờ cao điểm sẽ cao hơn. 

sáng sớm trưa chiều đêm

Siêu thấp điểm Thấp điểm 
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Thấp điểm Cao điểm 

TOU và SOMAH
Sau khi các tấm năng lượng mặt trời được lắp và hoạt động, quý vị có thể chuyển sang dùng giá TOU của 
công ty dịch vụ tiện ích. Nếu muốn, quý vị vẫn có thể chọn sử dụng chương trình tính giá theo lượng điện 
sử dụng. Để biết thêm thông tin về giá TOU và giá theo lượng điện sử dụng của công ty dịch vụ tiện ích của 
quý vị, vui lòng gọi cho PG&E theo số điện thoại Tiếng Anh: 800-743-5000 | Tiếng Tây Ban Nha: 800-660-6789



This is your PG&E bill that says “Energy Statement” each month along with your VNEM statement. 
“Current Electric Charges” on your PG&E bill match the “Total Billed Amount” on your VNEM 
statement. Please note that “Total Amount Due” on the PG&E bill includes any gas charges.






	3_UtilityBillChange_PGE_VI.pdf
	PG&E_Energy Statement_SOMAHPA_091720
	PG&E Res Detail Statement_SOMAH_PA_091720



