
 
 

  

 

         
        

 

 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

TẶNG MIỄN PHÍ ĐỒ GIA DỤNG TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG ĐỂ GIẢM TIỀN TRONG 
HÓA ĐƠN ĐIỆN CỦA QUÝ VỊ 

Giúp giảm chi phí năng 
lượng của quý vị bằng 
cách thay tủ lạnh, hệ 
thống máy lạnh, đèn điện, 
và những đồ điện gia 
dụng khác của gia đình 
quý vị bằng những kiểu 
máy ít tốn điện hơn qua 
Chương Trình Trợ Giúp 
Tiết Kiệm Năng Lượng. 

Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm 
Năng Lượng — Dễ như đếm 1-2-3 

1. Điều Kiện Hợp Lệ và Thẩm Định
Để được hợp lệ, quý vị phải đáp ứng những quy định cụ thể
về mức lợi tức của gia đình. Sau khi được xác nhận hợp lệ,
nhà thầu sẽ đến nhà quý vị để xem xét cách gắn một hay
nhiều loại đồ gia dụng hoặc dịch vụ.

2. Cung Ứng Dịch Vụ
Lắp đặt và dịch vụ, chẳng hạn như cách nhiệt cho căn nhà,
được những cơ quan dịch vụ cộng đồng có uy tín và những
nhà thầu được chấp thuận thực hiện.

3. Kiểm Tra
Kiểm tra để bảo đảm quý vị hài lòng với đồ dùng mới, và để
biết chắc những đồ gia dụng và dịch vụ được lắp đặt đều
hoạt động tốt.

Những Đồ Gia Dụng và Dịch Vụ Hiện Có 

Hệ Thống Máy Lạnh 
Nếu nhà quý vị có một máy lạnh còn dùng được, quý vị có thể 
được nhận một trong những dịch vụ sau đây: 
• Thay máy lạnh trung tâm hoặc máy lạnh trong phòng, loại ít

tốn điện, hoặc
• Quạt hơi nước ít tốn điện (còn gọi là “máy phun hơi ẩm”)

Lưu Ý: Không phải mọi nơi đều có những dịch vụ này. 

Thay Tủ Lạnh 
Chạy tủ lạnh cũ có thể tốn kém hơn. Chúng tôi có thể cung cấp 
tủ lạnh miễn phí đạt tiêu chuẩn ENERGY STAR® cho quý vị để 
thay tủ lạnh cũ tốn điện hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ mang 
tủ lạnh cũ đi bỏ đúng cách và tái chế miễn phí. 

Lưu Ý: Tất cả những tủ lạnh thay thế đều đạt tiêu chuẩn ENERGY STAR®. 
Chúng tôi sẽ gắn kiểu tủ lạnh màu trắng có ngăn đá ở trên không có thêm 
những tính năng khác, thí dụ như bộ phận làm đá. Cỡ tủ thay thế tùy thuộc 
vào cỡ của tủ lạnh cũ. 

Thanh Cắm Chung Thông Minh 
TV, DVR/hệ thống xem phim tại nhà, máy điện toán, máy in và 
máy chơi game chỉ là một vài máy móc điện tử, vẫn hút điện 
ngay cả khi quý vị nghĩ rằng máy đã tắt. Chúng tôi sẽ cung cấp 
miễn phí một thanh cắm chung thông minh để giảm số lượng 
điện tiêu thụ của quý vị bằng cách tắt hẳn những máy đang ở 
trạng thái nghỉ tạm thời. 

Thay Bơm Nước Hồ Bơi 
Nếu nhà quý vị là nhà riêng có hồ bơi tại nhà, quý vị có thể hợp 
lệ để được thay miễn phí máy bơm nước hồ bơi bằng loại tiết 
kiệm điện hơn. 

Dịch Vụ Cách Nhiệt cho Căn Nhà 
Các gia đình dùng sưởi bằng điện có thể được hưởng dịch vụ 
cách nhiệt cho căn nhà, để căn nhà của quý vị được ấm áp vào 
mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. 

Lưu Ý: Nếu nhà của quý vị dùng sưởi bằng gas, quý vị nên liên lạc với hãng 
gas ở địa phương để hỏi về dịch vụ cách nhiệt cho căn nhà. 

Đèn 
Đèn điện và bóng đèn tiết kiệm năng lượng có thể giúp bảo 
toàn năng lượng và tiết kiệm tiền bạc cho quý vị. 

• Có thể cung cấp Bóng Đèn Phản Quang (LED) vì loại bóng
đèn này dùng ít năng lượng hơn các bóng đèn nóng sáng
và bền hơn.

• Có thể cung cấp dàn đèn thay thế ngoài trời bằng bóng
đèn LED.

• Có thể cung cấp đèn cây LED tiết kiệm năng lượng để
thay cho những kiểu đèn vẫn dùng được đang sử dụng bóng
đèn halogen hoặc bóng đèn nóng sáng.

Muốn xin hưởng Chương Trình Trợ Giúp Tiết 
Kiệm Năng Lượng, hoặc để biết thêm chi tiết 
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Có áp dụng một số giới hạn, như tình trạng cũ mới, kích cỡ và tình trạng của hệ thống 
hoặc món đồ gia dụng cần thay. Chương Trình Trợ Giúp Tiết Kiệm Năng Lượng được tài 
trợ bởi những người trả tiền dịch vụ tiện ích ở California và được quản lý bởi Southern 
California Edison dưới sự bảo trợ của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California. Ngân quỹ 
của chương trình được cấp theo thứ tự khách hàng nào đến trước, cho đến khi hết ngân 
quỹ hoặc chấm dứt chương trình, tùy theo điều nào xảy ra trước. 

http://www.sce.com/esap

