
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Community Choice Electricity là chương trình của thành phố cung cấp điện cho khách hàng.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Thành phố thay mặt cho khách hàng của chương trình ký hợp đồng với các nhà cung cấp điện. 
Community Choice Electricity sử dụng sức mua tập thể của các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh 
của Boston để cung cấp điện tái tạo với giá cả phải chăng cho tất cả khách hàng tham gia chương 
trình.

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH
• Kiểm soát ở cấp địa phương đối với nguồn cấp điện của chúng ta
• Tiếp cận điện năng tái tạo và được sản xuất tại địa phương
• Giá điện phải chăng và ổn định*
• Nguồn tin cậy để bảo vệ người tiêu dùng

CÁCH THỨC THAM GIA
• Tất cả khách hàng có tài khoản điện ở Boston đều đủ điều kiện tham gia. 
• Việc đăng ký được thực hiện tự động cho tất cả khách hàng sử dụng Dịch vụ Cơ bản của 

Eversource và không lựa chọn “không tham gia chương trình”. 
• Lựa chọn tham gia hoặc không tham gia chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không bị phạt.

ĐIỀU GÌ SẼ KHÔNG THAY ĐỔI
• Eversource sẽ vẫn là công ty cấp điện. Công ty sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng, 

xuất hóa đơn và khắc phục mọi sự cố với lưới điện.
• Khách hàng sẽ tiếp tục được hưởng lợi ích từ các chương trình năng lượng, gói thanh toán và tín 

dụng năng lượng mặt trời.

THÀNH PHỐ CỦA CHÚNG TA. ĐIỆN CỦA CHÚNG TA. LỰA CHỌN CỦA CHÚNG TA.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: boston.gov/community-choice-electricity

* Giá của chương trình Community Choice Electricity không phải lúc nào cũng thấp hơn giá Dịch 
vụ Cơ bản của Eversource. Chương trình sẽ nỗ lực tiết kiệm tiền cho khách hàng so với Dịch vụ 
Cơ bản của Eversource. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo việc tiết kiệm đó. Để biết thêm 
về giá và dịch vụ điện của chương trình, vui lòng truy cập trang web của chương trình.
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