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Βικτωριανό Προεπιλεγμένο 
Πρόγραμμα
Το Βικτωριανό Προεπιλεγμένο Πρόγραμμα είναι μια απλή και 
δίκαιη τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που καθορίζεται ετησίως 
από την Κυβέρνηση της Βικτώριας, όχι από τους εμπορικούς 
παρόχους ενέργειας. Το Βικτωριανό Προεπιλεγμένο Πρόγραμμα 
παρέχει σε Νοικοκυριά της Βικτώριας και σε ιδιοκτήτες μικρών 
επιχειρήσεων δίκαιη τιμή για την ηλεκτρική ενέργεια, εάν δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να βρουν ένα καλύτερο ενεργειακό 
πρόγραμμα.

Ενημερωτικά φυλλάδια ενέργειας 
στη Βικτώρια
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποιο 
ενεργειακό πρόγραμμα, είτε πρόκειται για το τρέχον πρόγραμμά 
σας είτε για κάποιο στο οποίο σκέφτεστε να αλλάξετε, μπορείτε 
να ζητήσετε από τους εμπορικούς παρόχους ενέργειας να σας 
ταχυδρομήσουν το ενημερωτικό φυλλάδιο του ενεργειακού 
προγράμματος. Το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο θα σας παρέχει 
εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με αυτό το ενεργειακό 
πρόγραμμα, όπως το κόστος, εάν υπάρχει έκπτωση έγκαιρης 
πληρωμής και τη διάρκεια του συμβολαίου.

Η Καλύτερη Προσφορά
Εάν δεν έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε 
τον ιστότοπο Victorian Energy Compare, μπορείτε να καλέσετε 
τον εμπορικό σας πάροχο και να ζητήσετε να σας δώσουν την 
«Καλύτερη Προσφορά». Η «Καλύτερη Προσφορά» είναι το 
φθηνότερο ενεργειακό πρόγραμμα για το νοικοκυριό σας που 
προσφέρει ο τρέχων εμπορικός σας πάροχος ενέργειας. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία στη Βικτώρια οι εταιρείες ενέργειας 
πρέπει να σας ενημερώνουν στον λογαριασμό σας εάν μπορείτε 
να εξοικονομήσετε χρήματα σε ένα φθηνότερο πρόγραμμα. 
Η «Καλύτερη Προσφορά» του εμπορικού σας παρόχου θα 
περιλαμβάνεται στο μπροστινό μέρος του λογαριασμού ενέργειας 
κάθε 3 μήνες, αναζητήστε το πλαίσιο που λέει «θα μπορούσατε 
να εξοικονομήσετε χρήματα σε ένα άλλο πρόγραμμα». 

Επιλέγοντας καλύτερο 
ενεργειακό πρόγραμμα
Βεβαιωθείτε ότι δεν πληρώνετε πολύ παραπάνω για την ενέργειά σας 
Οι εμπορικοί πάροχοι ενέργειας έχουν πολλά διαφορετικά προγράμματα, το καθένα με διαφορετικές τιμές για την παροχή 
ενέργειας στο σπίτι σας. Μπορείτε να εξοικονομήσετε εκατοντάδες δολάρια κάθε χρόνο μεταβαίνοντας σε ένα φθηνότερο 
ενεργειακό πρόγραμμα. 

Πώς να ζητήσετε από τον εμπορικό σας πάροχο ενέργειας να σας δώσει την 
«Καλύτερη Προσφορά» 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε: 

• Πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος ή φυσικού αερίου 

Πείτε στον εμπορικό σας πάροχο ενέργειας: 

Ο εμπορικός πάροχος ενέργειας θα αλλάξει το πρόγραμμά 
σας στην "Καλύτερη Προσφορά" όσο είστε στο τηλέφωνο. 
Τότε θα αρχίσετε να πληρώνετε φθηνότερες τιμές για την 
παροχή ενέργειας στο σπίτι σας. 

«Ο λογαριασμός μου λέει ότι μπορώ να 
εξοικονομήσω χρήματα με ένα άλλο ενεργειακό 
πρόγραμμα. Παρακαλώ μπορείτε να μου δώσετε 
αυτήν την Καλύτερη Προσφορά»

Χρειάζεστε διερμηνέα;
Ο λογαριασμός ενέργειας θα  
περιλαμβάνει πληροφορίες για  
δωρεάν υπηρεσία διερμηνείας. 

Πριν καλέσετε: Όταν καλείτε:


