GIÁ ĐỈNH ĐIỂM QUAN
TRỌNG (CPP) CHO DOANH NGHIỆP
Hướng dẫn ngắn gọn với sự thật, lời khuyên, và các câu trả lời hữu ích.

LÀM QUEN VỚI GIÁ ĐỈNH ĐIỂM QUAN TRỌNG (CPP)
CPP là lựa chọn giá biểu có giảm giá điện vào mùa hè, và đổi lại có giá cao hơn trong 12 ngày có sự kiện CPP mỗi
năm, thường xảy ra vào những ngày hè nóng nhất. Khi giảm sử dụng điện trong những ngày CPP, quý vị có thể giảm
chi phí điện trong mùa hè — khi hóa đơn của quý vị thường ở mức cao nhất.

QUÃNG THỜI GIAN TIME-OF-USE (TOU) CHO
DOANH NGHIỆP
MÙA HÈ

SAU ĐÂY LÀ CÁCH THỨC HOẠT
ĐỘNG CỦA CPP

1 tháng Sáu – 30 tháng Chín (4 Tháng)

Ngày Thường

$$

$$$$

$$

• 12 ngày CPP sẽ được kêu gọi mỗi năm
từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Những
ngày CPP có thể được kêu gọi quanh
năm vào những ngày trong tuần không
phải ngày lễ.

QUÃNG THỜI
GIAN CÓ THỂ CÓ
SỰ KIỆN CPP

Cuối Tuần
và Ngày Lễ

$$

$$$

4 giờ
chiều

Nửa Đêm

MÙA ĐÔNG
Ngày Thường

$$

9 Nửa Đêm

giờ tối

Super Oﬀ-Peak

1 tháng Mười – 31 tháng Năm (8 Tháng)

Oﬀ-Peak
Mid-Peak

$$

$

$$$

$$

On-Peak

QUÃNG THỜI
GIAN CÓ THỂ CÓ
SỰ KIỆN CPP

Cuối Tuần
và Ngày Lễ

$$
Nửa Đêm

$
8

a.m.

$$$
4 giờ
chiều

$$
9 Nửa Đêm

giờ tối

Mùa hè bắt đầu từ ngày 1 tháng Sáu và tiếp tục tới 30 tháng Chín.
Sự kiện CPP xảy ra vào ngày thường; ngoại trừ ngày cuối tuần và ngày lễ.

• Tín dụng khấu trừ hóa đơn sẽ được
tính vào để giảm chi phí điện trong
những tháng mùa hè (từ 1 tháng Sáu –
30 tháng Chín).
• Năng lượng sử dụng trong ngày CPP
được tính ở mức giá cao hơn trong
suốt thời gian kêu gọi tiết kiệm điện.
• Thông báo về ngày CPP được gửi cho
quý vị trước một ngày để quý vị có thể
lên kế hoạch sử dụng. Hãy ghé vào
sce.com/CPPupdatecontact để cập
nhật hoặc đăng ký thông tin liên lạc ưu
tiên và nhận cảnh báo.

HÃY THỬ CPP VÔ HẠI
Để xem CPP có hợp cho doanh nghiệp của quý vị hay không, chúng tôi có trọn một
năm Bảo Đảm Hóa Đơn. Với Bảo Đảm Hóa Đơn, chúng tôi bảo đảm nếu quý vị phải
trả nhiều tiền hơn trong năm đầu tiên theo CPP, chúng tôi sẽ trả lại cho quý vị khoản
chênh lệch. Quý vị có thể chọn bỏ ghi danh vào CPP vào bất kỳ lúc nào. Xin nhớ rằng
nếu quý vị bỏ ghi danh vào CPP, quý vị sẽ không thể thay đổi thêm một lần nữa với
trương mục của mình trong ít nhất một năm.

Để đổi sang giá biểu khác hoặc để biết thêm thông tin, xin
liên lạc với Quản Lý Trương Mục SCE của quý vị, hãy gọi số
1-800-798-3723, hoặc ghé thăm sce.com/CPP.

LỜI KHUYÊN ĐỂ GIẢM SỬ DỤNG NĂNG
LƯỢNG TRONG NHỮNG NGÀY CPP
Sau đây là một số thông lệ tốt để giảm sử
dụng năng lượng trong thời gian CPP:
• Tắt tất cả đèn, bảng hiệu, bảng hiệu cửa sổ,
vòi phun nươcs, và máy móc văn phòng không
sử dụng
• Tăng nhiệt kế máy lạnh lên 78°F với nhiệt kế
thông minh có thể lập trình
• Gắn bộ điều khiển cảm ứng trên các máy bán
hàng tự động hoặc tắt trong quãng thời gian ngắn
• Giảm sản xuất trong những quãng thời gian
CPP hoặc chuyển ca sản xuất qua những giờ
Off-Peak hoặc Super Off-Peak (khi không có
quãng thời gian CPP)
• Rút ổ cắm sạc pin và chỉ sử dụng thiết bị đã sạc
trước trong những giờ On-Peak; sạc các thiết bị
dùng pin trước quãng thời gian CPP
• Tắt máy làm đá trong các quãng thời gian CPP
từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Nhà Kho
• Sạc trước tất cả xe điện và thiết bị chạy bằng pin
trước hoặc sau những giờ CPP

Sản Xuất và Chế Biến Thực Phẩm
• Tắt động cơ, thang thẳng đứng, dây chuyền
hàng, và các thiết bị chế biến không cần thiết
• Adjust schedules so energy-intensive production
happens before and after CPP event hours

MỘT CÂU CHUYỆN
CPP THÀNH CÔNG
“Chúng tôi giảm hóa đơn điện nhờ ghi
danh vào chương trình Giá Đỉnh Điểm
Quan Trọng và giảm sử dụng năng lượng
trong những giờ CPP. Chúng tôi nhận được
$11,300 tiền khuyến khích trong năm 2014
và gần $15,000 trong năm 2015.”
— Paola Bravo, Chủ Tịch và Đồng Sở Hữu,
S. Bravo Systems

• Lên lịch sản xuất lô hàng hoặc việc chế biến liên
lục trước hoặc sau giờ CPP

Các Tòa Nhà
• Đóng cửa những phòng và cơ sở không dùng
đến
• Gắn điều khiển ánh sáng ban ngày để quý vị có
thể điều chỉnh độ sáng

Bán lẻ
• Tắt những thiết bị không dùng đến ở văn
phòng bên trong
• Tắt bảng hiệu và bảng quảng cáo điện
• Tắt điện các quầy tính tiền không dùng đến
• Tắt điện cho hộp thu ngân và máy điện toán

Để biết thêm những lời khuyên tùy chỉnh riêng
cho loại doanh nghiệp của quý vị, xin ghé vào
sce.com/energytips.

Tờ thông tin này giúp quý vị hiểu rõ về những yêu cầu CPP với các quãng thời gian Time-Of-Use. Nó không thay thế cho thông tin bao gồm trong biểu thuế
đã được CPUC chấp thuận. Xin tham khảo Sách Giá Biểu của SCE để có danh sách đầy đủ các điều khoản và điều kiện dịch vụ tại sce.com/tariffbooks.

QUÝ VỊ CÓ THẮC MẮC. CHÚNG TÔI CÓ CÂU TRẢ LỜI.
Hỏi đáp về CPP.

CPP có thích hợp cho doanh nghiệp
của quý vị không?
Nếu doanh nghiệp của quý vị có thể giảm sử dụng năng
lượng trong các quãng thời gian CPP, quý vị có thể được
hưởng lợi từ CPP. Sử dụng Công Cụ So Sánh Giá Biểu tại
sce.com/ratetool để so sánh chi phí theo giá biểu hiện
tại với các giá biểu khác để xem CPP có thích hợp nhất với
doanh nghiệp của quý vị hay không. Xin lưu ý, một số giá
biểu không có sẵn trong Công Cụ So Sánh Giá Biểu.

Có thể kêu gọi bao nhiêu lần và bao giờ?
Những ngày CPP có thể được kêu gọi quanh năm, 12 lần
mỗi năm lịch vào những ngày trong tuần không phải ngày
lễ khoảng từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối. Tuy nhiên, những
ngày CPP thường xảy ra vào mùa hè trong những ngày
nóng nhất.

Việc gì trực tiếp dẫn đến CPP?
Ngày CPP thường được kêu gọi khi nhu cầu về điện ở mức
đỉnh điểm vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc nhiệt độ ở
mức bất bình thường. Những nguyên nhân khác có thể bao
gồm giá năng lượng cao, cảnh báo khẩn về điện được đưa
ra bởi Hệ Thống Vận Hành Độc Lập California (CAISO), hoặc
việc khẩn cấp trong hệ thống của SCE ảnh hưởng tới các
vận hành mạng lưới điện địa phương. Vào những ngày này,
chi phí năng lượng sẽ tăng trong những quãng thời gian
có nhu cầu On-Peak từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối.

Tôi có bắt buộc phải tắt điện trong quãng thời gian
CPP không?
Không. Quý vị không bắt buộc phải tắt hết điện trong quãng
thời gian CPP. Tuy nhiên, toàn bộ lượng điện sử dụng trong
quãng thời gian này sẽ được tính với giá cao hơn bình
thường rất nhiều.

Có thể hủy một ngày CPP sau khi đã được kêu gọi
hay không?

Tôi có thể yêu cầu nhận thông tin gửi ra theo
thiện ý về CPP bằng cách nào?
Xin ghé vào sce.com/CPPupdatecontact để lập hoặc
cập nhật thông tin liên lạc mà quý vị muốn sử dụng.

Tôi có thể xác nhận CPP đang được kêu gọi bằng
cách nào?
Để kiểm tra tình trạng một sự kiện đang hoặc đã xảy ra,
hãy ghé vào Tình Trạng Sự Đáp Ứng Nhu Cầu tại sce.com/
drp/events hoặc tải xuống ứng dụng cho máy cầm tay
SCE DR Alerts.

Tôi có vẫn phải chịu phí tổn năng lượng CPP
cao hơn trong một sự kiện nếu tôi không nhận
được thông báo hay không?
Có. Dù không nhận được cảnh báo theo thiện ý, quý vị vẫn
cần giảm sử dụng năng lượng trong một ngày kêu gọi tiết
kiệm điện, và quý vị vẫn phải trả giá cao hơn trong suốt
thời gian này. Quý vị có trách nhiệm phải lập và giữ thông
tin liên lạc mới nhất mà quý vị muốn sử dụng trong hệ
thống của chúng tôi.

Tại sao CPP chỉ trả tín dụng khấu trừ hóa đơn trong
mùa hè, ngay cả khi sự kiện này có thể được kêu gọi
quanh năm?
Khả năng kêu gọi sự kiện CPP suốt cả năm cho chúng tôi
sự linh động để có nguồn tài nguyên cần thiết. Tín dụng
chỉ được áp dụng từ ngày 1 tháng Sáu đến ngày 30 tháng
Chín giúp bù lại chi phí năng lượng cao hơn vào những
tháng mùa hè.

Doanh nghiệp của tôi có hợp lệ hay không?
Hầu hết khách hàng doanh nghiệp nhận dịch vụ theo gói
(phân phối và phát điện) từ SCE đều hợp lệ hưởng chương
trình CPP. Nếu quý vị là khách hàng doanh nghiệp nhận
dịch vụ theo gói, biểu giá của quý vị có thể đã được ghi
danh vào CPP.

Không. Một khi đã kêu gọi, không thể hủy được.

Chúng tôi đang sử dụng bao nhiêu năng lượng?

Tôi sẽ được thông báo lịch cho ngày CPP bằng
cách nào?

Quý vị có thể xem năng lượng sử dụng của cơ sở quý vị
bằng công cụ trên mạng của chúng tôi, My Account. Xin
ghé vào sce.com/myaccount để ghi danh.

Nếu quý vị đã ghi danh để nhận thông báo từ SCE, chúng
tôi sẽ thông báo cho quý vị về CPP trước đó một ngày. Quý
vị có thể chọn nhận tin nhắn tự động từ một trong những
cách liên lạc theo thiện ý của chúng tôi: điện thoại, tin nhắn,
hoặc email. Quý vị có trách nhiệm cho chúng tôi biết thông
tin liên lạc mới nhất mà quý vị muốn sử dụng nếu có bất kỳ
thay đổi nào.

Tôi có thể biết đỉnh điểm trong hệ thống hàng ngày
của SCE là bao nhiêu hoặc xem dự báo nhu cầu đỉnh
điểm cho ngày hôm sau là bao nhiêu hay không?
Thông tin về tải trọng hệ thống của SCE có sẵn trên trang
OASIS trên trang mạng của CAISO, ở đó, quý vị có thể xem
tải trọng hệ thống từng giờ và dự báo cho mỗi hệ thống
tiện ích trong khu vực do CAISO kiểm soát.

Để tìm hiểu thêm về CPP hoặc lập phương pháp lựa chọn gửi
thông báo, xin gọi 1-800-798-3723, hoặc ghé vào sce.com/CPP.
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