
قد يقدم لك مزود الكهرباء البديل سعر أفضل لتبدأ به، ولكن قد تكون هذه األسعار مؤقتة. اسأل   •

إذا ما كان السعر ثابت أم سيتغري شهرياً؛ وإذا كان السعر ثابت فإيل متي.

اسأل عن مدة العقد، وهل سيتجدد تلقائياً، وكم من اإلخطارات عليك تقدميها إذا اخرتت العودة   •

إيل الوضع السابق.

ميكنك البقاء مع الخدمة املعيارية )Standard Service( أو ميكنك العودة إيل الخدمة املعيارية  إذا   •

ما كنت قد انتقلت إيل مزود كهرباء بديل. وقد توجد رسوم إلغاء )اسأل كم تكون هذه الرسوم( 
للعودة إيل الخدمة املعيارية، إذا ما كنت قد انتقلت إيل مزود كهرباء بديل.

وأفضل طريقة ملقارنة أسعار الخدمة املعيارية بالعروض التي يقدمها مزودي الكهرباء   •

البدالء هي من خالل املوقع اإللكرتوين EnergizeCT.com، أو من خالل االتصال عيل الرقم 
)WISE-USE )1.887.947.3873.1.877. اسأل عن جميع الرشوط.

ال تشعر أنك تحت أي ضغط للرشاء من شخص يتصل بك أو يأيت إليك. أخربهم أنك ستتصل بهم   •

الحقاً إذا كنت مهتامً باألمر بعد مقارنة عرضهم بأسعار الخدمة املعيارية أو بعروض الرشكات 
األخري.

ال تشرتي أي شئ من أي شخص ال يقوم بالتعريف بنفسه وبرشكته. اطلب اإلطالع عيل هويتهم.  •

فضالً  انظر إيل اليمني لتحديد السعر الذي تدفعه. قارن أسعار الخدمة املعيارية باألسعار التي تتم   •

محاسبتك عليها إذا كنت قد انتقلت إيل مزود كهرباء بديل.

ي 31 ديسم�ب 2014 هو 9.99 سنت. 
 سعر الخدمة المعيارية ح�ت

يدين، اتصل علي  ي منطقة هارتفورد/م�ي
للرجوع إلي الخدمة المعيارية من CL&P  �ف

860.947.2000؛ )وبالمناطق االأخري من الوالية، اتصل علي 800.286.2000( 

للعودة إلي الخدمة المعيارية منUI ، اتصل علي 800.722.5584

1.877.WISE.USE علي الرقم )Energy Information Line( للتحدث إلي اختصاصي الطاقة اتصل علي خط معلومات الطاقة
اتصل بإدارة حماية المستهلك بالوالية علي رقم 800.842.2649 أو 860.713.6300

تحدث إلي عائلتك وأصدقائك 

كة يونايتد اليوميناتنج )UI(- وهو ما يُسمي بالخدمة  كة كونيكتيكت اليت اند باور )CL&P( أو من �ش اء الكهرباء الخاصة بك إما من �ش يمكنك �ش
اؤها من مزود كهرباء بديل. وستحصل دائماً علي الفاتورة من CL&P ]أو من UI[، الأنهم يقومون  المعيارية )Standard Service(- أو يمكنك �ش

بتوصيل الكهرباء إليك.

ة: ي السنة االأخ�ي
وفيما يلي ما يجب عليك معرفته إذا ما تعاقدت مع مزود كهرباء بديل �ف

 .CAT اء تذكر عند قيام المستهلك بأي عملية �ش
قارن، واطرح أسئلة، وخذ وقتك، وفكر باالأمر، وتحدث إلي االآخرين!
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