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ਸਰਵੋਤਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼

ਜੇ Victorian Energy Compare ਵਾਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋੋਂ ਕਰਨ 
ਲਈ ਤੋੁਹਾਡੀ ਇਟੰਰਨੈੱਟ ਤੋੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋਾ ਂਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ 
ਵਵਕਰੇਤੋਾ ਨੰੂ ਫ਼਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਅਤੋੇ ਉਹਨਾ ਂਨੰੂ ਤੋੁਹਾਡੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ 'ਸਰਵ਼ੋਤੋਮ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼' ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 'ਸਰਵ਼ੋਤੋਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼' ਤੋੁਹਾਡੇ ਪਵਰਵਾਰ 
ਵਾਸਤੋੇ ਸਭ ਤੋੋਂ ਸਸਤੋੀ ਊਰਜਾ ਯ਼ੋਜਨਾ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋੁਹਾਡਾ ਵਰਤੋਮਾਨ 
ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤੋਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਵਵਕਟ਼ੋਰੀਆ ਵਵੱਚ ਕਾਨੰੂਨਾ ਂਦਾ ਮਤੋਲਬ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਤੋੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸਸਤੋੀ ਯ਼ੋਜਨਾ 'ਤੋੇ 
ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ ਤੋਾ ਂਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆ ਂਨੰੂ ਤੋੁਹਾਡੇ ਵਬੱਲ 'ਤੋੇ ਤੋੁਹਾਨੰੂ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੋੌਰ 'ਤੋੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੋੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤੋਾ ਦੀ 'ਸਰਵ਼ੋਤੋਮ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼' ਨੰੂ ਹਰ 3 ਮਹੀਵਨਆ ਂਬਾਅਦ ਤੋੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਵਬੱਲ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਸਫੇ਼ ਵਵੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੋਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕ ਅਵਜਹੇ ਖਾਨੇ ਦੀ ਤੋਲਾਸ਼ ਕਰ਼ੋ ਵਜਸ 'ਤੋੇ ਵਲਵਖਆ 
ਹ਼ੋਵੇ ਵਕ 'ਕੀ ਤੋੁਸੀਂ ਵਕਸੇ ਹ਼ੋਰ ਯ਼ੋਜਨਾ 'ਤੋੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ'।

ਵਵਕਟੋਰੀਅਨ ਵਿਫੌਲਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼  
(Victorian Default Offer)

ਵਵਕਟ਼ੋਰੀਅਨ ਵਡਫੌਲਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਬਜਲੀ ਦੀ ਸਰਲ ਅਤੇੋ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤੋ ਹੈ 
ਵਜਸ ਨੰੂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਵਕਟ਼ੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈੋਅ ਕੀਤੋਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ 
ਵਕ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤੋਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਵਵਕਟ਼ੋਰੀਅਨ ਵਡਫੌਲਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, 
ਵਵਕਟ਼ੋਰੀਆ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇੋ ਛ਼ੋਟੇ ਕਾਰ਼ੋਬਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਵਬਜਲੀ ਵਾਸਤੇੋ ਵਾਜਬ 
ਕੀਮਤੋ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕ਼ੋਈ ਬੇਹਤੋਰ ਊਰਜਾ ਯ਼ੋਜਨਾ ਲੱਭਣ 
ਦੇ ਅਯ਼ੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਵਕਟੋਰੀਅਨ ਊਰਜਾ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾਂ

ਜੇ ਤੁੋਸੀਂ ਵਕਸੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਯ਼ੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ਼ੋ, ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ 
ਤੋੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਮਾਨ ਯ਼ੋਜਨਾ ਹ਼ੋਵੇ ਜਾਂ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਤੁੋਸੀਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਚ ਰਹੇ ਹ਼ੋ, 
ਤੋਾਂ ਤੁੋਸੀਂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤੋਾਵਾਂ ਨੰੂ ਯ਼ੋਜਨਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਤੱੋਥ ਸ਼ੀਟ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ 
ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। ਇਹ ਤੱੋਥ ਸ਼ੀਟ ਤੁੋਹਾਨੰੂ ਉਸ ਊਰਜਾ ਯ਼ੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ-ਯ਼ੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਵੇਗੀ, ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਲਾਗਤੋ, 
ਕੀ ਸਮੇਂ ਵਸਰ ਭੁਗਤੋਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਛ਼ੋਟ ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ 
ਵਮਆਦ।

ਵਿਹਤਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ  
ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਵਾਸਤੋੇ ਬਹੁਤੋ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਭੁਗਤੋਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋ
ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤੋਾਵਾ ਂਦੀਆ ਂਬਹੁਤੋ ਸਾਰੀਆ ਂਵੱਖ-ਵੱਖ ਯ਼ੋਜਨਾਵਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ, ਵਜੰਨ੍ਹਾ ਂਵਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀਆ ਂਤੋੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੰੂ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੋੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤੋਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਤੋੁਸੀਂ ਇਕ ਸਸਤੋੀ ਊਰਜਾ ਯ਼ੋਜਨਾ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ਼ੋ। 

ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤਾ ਨੰੂ  ਿਦਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾ ਂਦੀ 'ਸਰਵੋਤਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼' 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਕਵੇਂ ਕਵਹਣਾ ਹੈ

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਤੋੁਹਾਡੇ ਕ਼ੋਲ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾ ਂਹਨ:  

•  ਹਾਲ ਹੀ ਵਵੱਚ ਆਇਆ ਵਬਜਲੀ ਜਾ ਂਗੈਸ ਦਾ ਵਬੱਲ 

ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤੋਾ ਨੰੂ ਦੱਸ਼ੋ: 

ਜਦ ਤੋੁਸੀਂ ਫ਼਼ੋਨ ਉੱਤੋੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹ਼ੋ ਤੋਾ ਂਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਵਕਰੇਤੋਾ ਤੋੁਹਾਡੀ 
ਯ਼ੋਜਨਾ ਨੰੂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸਰਵ਼ੋਤੋਮ ਪੇਸ਼ਕਸ਼’ ਵਵੱਚ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫੇਰ ਤੋੁਸੀਂ 
ਉਸ ਊਰਜਾ ਵਾਸਤੋੇ ਸਸਤੋੀਆ ਂਕੀਮਤੋਾ ਂਦਾ ਭੁਗਤੋਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 
ਦੇਵ਼ੋਗੇ ਜ਼ੋ ਤੋੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਵਰਤੋਦੇ ਹ਼ੋ। 

"ਮੇਰਾ ਵਿੱਲ ਕਵਹੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 
ਪੈਸੇ ਦੀ ਿੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੰੂ ਇਸ ਸਰਵੋਤਮ 
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਵੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ"

ਕੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
ਤੋੁਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਵਬੱਲ ਵਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤੋ  
ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੋੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  
ਸ਼ਾਮਲ ਹ਼ੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਵਕ ਤੁਸੀਂ ਫੋ਼ਨ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ:


