Esnek fiyatlandırma
BİLGİ METNİ

Bu belgenin erişilebilir bir uyarlaması, www.dpi.vic.gov.au/smartmeters adresli websitesinden sağlanabilir

Smart Meters elektriğin ne zaman kullanıldığına dayanan yeni tür elektrik ücret tarifesi
oluşturulmasına olanak sağlamıştır. 2013 yılında, ‘kullanım zamanı’ ya da esnek
ücretlendirme olarak bilinen ücretlendirme türleri, kullanmak isteyen müşterilere
geniş çapta sunulacaktır.
Müşteriler sabit ücret ya da esnek ücretlendirme arasında seçim yapabileceklerdir.

Esnek ücretlendirme nedir

Sizin için anlamı nedir

Ne zaman sağlanacak

Smart Meters, elektriğin gün, hafta
ya da yıl içinde hangi zamanlarda
kullanıldığına dayalı yeni bir
ücretlendirme sistemine olanak
sağlamaktadır.

Esnek ücretlendirme, web portalları ve
ev içi ekranlar gibi etkileşimli aygıtlarla
birleştiğinde, müşterilere elektrik
faturalarını daha iyi yönetme olanağı
sağlayacaktır.

Bu yeni ücret saptama sistemi,
müşterilere elektrik tüketimlerini
düşük ücretli zamanlarda kullanma
seçeneği sunmaktadır.

2012 yılında kullanıma girmesi
beklenilen etkileşimli aygıtların
yardımıyla, müşteriler elektrik
kullanımları ile ayrıntılı bilgiye ulaşım
olanağı bulabilecekler ve böylece yeni
esnek ücretlendirme önerileri ile ilgili
doğru bilgi sahibi olarak karşılaştırma
yapabileceklerdir.

Victoria Hükümeti, esnek ücret
oranlarının yaygın biçimde uygulanma
işleminin en az 2013 yılına kadar
ertelenmesi konusunda, elektrik
dağıtım şirketleri ile anlaşmaya
varmış bulunmaktadır. Böylece, bu tür
esnek ücret önerilerinin geniş çapta
sunumundan önce, müşterilerin bilgili
bir şekilde karar verebilmeleri için
uygun aygıtların ellerinde bulunmaları
sağlanmış olacaktır. Web portalları ve
ev içi ekran aygıtlarıyla müşteriler, yeni
esnek ücretlendirme önerileri ile ilgili
doğru bilgi sahibi olarak karşılaştırma
yapabileceklerdir.

Kullanıma açıldığında, farklı elektrik
şirketlerinin, farklı süre dilimlerine ve
mevsimsel ücret oranlarına dayalı,
farklı ücretler sunması beklenmektedir.
Esnek ücretlendirme sistemi
kişileri, kullanımına daha az talep
olduğu zamanlar elektrik tüketmeye
özendirici bir şekilde tasarlanmıştır.
Böylece, sisteme verilen yükün ve
toplumun karşıladığı genel elektrik
altyapı maliyetinin azaltılması
amaçlanmaktadır.

Esnek ücretlendirme isteğe bağlıdır –
müşteriler sabit ücret sistemi içinde
kalmayı seçebilirler.

Department of Primary Industries | 136 186 | www.dpi.vic.gov.au/smartmeters

2012 yılı boyunca, ev halkına ve
işletmelere esnek ücretlendirme
sisteminden en kapsamlı şekilde
yararlanma olanağı sağlanması için,
Victoria Hükümeti, müşteriler üzerindeki
etkilerin tümünü değerlendirecek ve
gerekli değişiklikleri uygulayacaktır.

