Giá cả Linh hoạt
TỜ DỮ KIỆN

Phiên bản có thể tiếp cận được của tài liệu này luôn sẵn có tại trang mạng www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

Smart Meter cho phép các loại mới của mức giá điện căn cứ vào thời gian điện được sử
dụng. Trong năm 2013, những gì được gọi là ‘thời gian của việc sử dụng’ hay giá cả linh
hoạt sẽ trở nên sẵn có rộng rãi hơn cho các khách hàng trên cơ sở tự nguyện.
Khách hàng sẽ có thể chọn giữa việc tiếp tục một mức giá không thay đổi hoặc chuyển
sang giá cả linh hoạt.

Giới thiệu về giá cả linh hoạt
Smart Meters cho phép việc định giá
mới căn cứ vào thời gian trong ngày,
trong tuần hay trong năm khi điện
được sử dụng.
Các mức giá khác nhau này cung cấp
cho khách hàng cơ hội để tiết kiệm
được nếu họ có thể chuyển việc tiêu
thụ điện sang các giờ giấc rẻ tiền hơn.
Sau khi các Smart Meter đã được lắp
đặt, các công ty điện khác nhau sẽ có
thể đưa ra các mức giá khác nhau với
các phân đoạn thời gian khác nhau và
các mức giá theo mùa khác nhau.
Việc định giá linh hoạt được thiết kế
để khuyến khích mọi người sử dụng
điện vào những thời điểm khi có nhu
cầu thấp hơn, làm giảm sức ép lên hệ
thống và chi phí tổng thể của hạ tầng
điện đối với cộng đồng.

Điều này có nghĩa thế nào đối với
quý vị

Khi nào thì giá cả linh hoạt sẽ
sẵn có

Khi được kết hợp cùng các thiết bị
tương tác như các cổng mạng và
hiển thị trong nhà, thì giá cả linh hoạt
sẽ cung cấp cho khách hàng cơ hội
để quản lý các hóa đơn điện của họ
được tốt hơn.

Chính phủ Bang Victoria đã đạt được
một thỏa thuận với các công ty phân
phối điện nhằm làm chậm lại việc đưa
vào áp dụng rộng rãi các mức giá cả
linh hoạt cho tới ít nhất là năm 2013.
Việc này đảm bảo là trước khi những
đề nghị như thế này được sẵn có rộng
rãi, thì khách hàng có các công cụ
thích hợp được áp dụng nhằm để đưa
ra được những lựa chọn về năng
lượng trên cơ sở có đầy đủ thông tin.
Các công cụ như cổng mạng và hiển
thị trong nhà sẽ cho phép khách hàng
thực hiện các phép so sánh về tất cả
các lựa chọn giá cả mới.

Các thiết bị tương tác này, được dự
kiến sẽ trở nên sẵn có vào năm 2012,
sẽ có nghĩa là khách hàng có thể tiếp
cận các chi tiết về quy luật sử dụng
điện của mình, cho phép họ thực hiện
các phép so sánh chính xác, có đầy
đủ thông tin về các lựa chọn về giá
cả linh hoạt mới, được đưa ra.
Giá cả linh hoạt sẽ là không bắt
buộc – khách hàng có thể chọn
tiếp tục mức giá không thay đổi.
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Trong suốt năm 2012, Chính phủ Bang
Victoria cũng sẽ thẩm định đầy đủ các
tác động đến khách hàng và đưa ra
những thay đổi cần thiết về các biện
pháp bảo vệ khách hàng nhằm cung
cấp cơ hội tốt nhất để các hộ gia đình
và doanh vụ được hưởng lợi từ chính
sách giá cả linh hoạt.

