Флексибилни цени
ЛИСТ СО ФАК ТИ

Достапна верзија на овој документ е на располагање на www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

Smart Meters овозможуваат нови видови тарифи за струја, врз основа на времето
кога струјата се користи. Во 2013 година таканаречено “време на употреба” или
флексибилни цени ќе им бидат достапни на потрошувачите на доброволна основа.
Потрошувачите ќе можат да избираат да останат на “рамна” тарифа (flat rate) или да
се префрлат на флексибилно одредување на цени (flexible pricing).

За флексибилните цени

Што тоа значи за вас

Кога тоа ќе биде достапно

Smart Meters овозможуваат ново
одредување на цени, зависно од тоа
кога струјата се користи во текот на
денот, неделата или годината.

Кога ќе се поврзе со интерактивни
средства, како што се интернет
портали и домашни екрани,
флексибилното одредување цени
ќе им овозможи на потрошувачите
подобро да ракуваат со нивните
сметки за струја.

Викториската влада постигна
договор со дистрибутерите на струја
да се забави масовното воведување
на тарифи на флексибилни цени
барем до 2013 година. Тоа ќе
обезбеди, пред тие понуди да бидат
широко достапни, потрошувачите да
располагаат со вистински алатки за
правење информиран избор на
енергија. Алатки, како интернет
портали и домашни екрани, ќе им
овозможат на потрошувачите да
прават споредба за секоја нова
опција на цени.

Овие различни тарифи им даваат
на потрошувачите можност да
штедат, ако можат да се префрлат
на употреба на струја во време кога
таа е поевтина.
Кога тоа ќе биде на располагање,
се очекува различни електрични
компании да понудат различни
тарифи, со различни временски
сегменти и сезонски тарифи.
Флексибилните цени имаат за
цел да ги поттикнат луѓето да
употребуваат струја во време
кога побарувачката е помала,
со што се намалуваат притисокот
врз системот и трошоците на
заедницата за целокупната
електрична инфраструктура.

Овие интерактивни средства, што се
очекува да станат достапни во
2012 година, ќе значат дека
потрошувачите ќе можат да видат
податоци за нивниот вообичаен
начин на користење струја, поради
што ќе можат да прават точни и
информирани споредби на новите
понуди на флексибилни цени.
Флексибилните цени ќе бидат по
избор – потрошувачите може да
одберат да останат на “рамна”
стапка.
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Во текот на 2012 година, Викториската
влада исто така ќе направи комплетна
процена на влијанието врз
потрошувачите и ќе ги изврши сите
потребни промени во заштитата на
потрошувачите, за на домаќинствата
и бизнисите да им се пружи најдобра
можност да имаат корист од
флексибилните цени.

