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En İyi Teklif

Victorian Energy Compare web sitesini kullanmak 
için internete erişiminiz yoksa, enerji dağıtım 
şirketinizi arayabilir ve sizi 'En İyi Teklif'e 
geçirmelerini isteyebilirsiniz. 'En İyi Teklif', mevcut 
enerji dağıtım şirketinizin sunduğu eviniz için en 
ucuz enerji planıdır.

Victoria Eyaleti yasalarına göre enerji şirketleri, 
indirimi daha çok olan bir planda tasarrufta 
bulunabilmeniz durumunda, bunu faturada  
beyan etmeleri gerekmektedir. Satıcınızın 'En İyi 
Teklifi' her 3 ayda bir gelen elektrik faturanızın  
ön kısmında yer alacaktır, faturanızda 'başka  
bir planda tasarruf edebilir misiniz' yazan  
kısmı arayın. 

Victoria Eyaletinin Otomatik  
Teklif Uygulaması

Victoria’nın Otomatik Teklif Uygulaması enerji bayileri 
tarafından değil, bizzat Victoria Hükümeti tarafından 
yıllık olarak belirlenen basit ve adil bir elektrik fiyatıdır. 
Victoria’nın Otomatik Teklif Uygulaması, Victoria’daki 
evlere ve küçük işletme sahiplerine, daha iyi bir 
enerji planı bulamamaları veya bulmak istememeleri 

durumunda, elektrik için adil bir fiyat sağlar.

Victoria enerji bilgi formları

Mevcut planınız veya değiştirmeyi düşündüğünüz 
bir enerji planı hakkında daha fazla bilgi edinmek 
istiyorsanız, enerji bayinizden size enerji planı bilgi 
formunu postalamalarını isteyebilirsiniz. Bu bilgi formu, 
maliyet, zamanında ödeme yapılması halinde indirim 
olup olmadığı ve sözleşmenin süresi gibi enerji planı 
hakkında anlaşılması kolay olan bilgiler sağlayacaktır.

Daha iyi bir enerji  
planı seçmek
Enerji için fazla para ödemediğinizden emin olun

Enerji dağıtım şirketlerinin, evinize enerji sağlamak için her biri farklı fiyatlar da birçok değişik 
planı mevcuttur. Daha ucuz bir enerji planına geçerek her yıl yüzlerce dolar tasarruf edebilirsiniz.

Enerji dağıtım şirketinizden ‘En iyi Teklif’e geçmenizi nasıl isteyebilirsiniz?

Şunları hazırda bulundurun:

• En son gelen bir gaz veya elektrik faturası

Enerji dağıtım şirketinize şunu söyleyin:

Enerji dağıtım şirketiniz, siz telefondayken 
planınızı 'En İyi Teklif' olarak değiştirecektir. Daha 
sonra eviniz için daha ucuz enerji ücreti ödemeye 
başlayacaksınız.

Faturam, başka bir enerji planıyla 
daha fazla tasarrufta bulunabileceğimi 
belirtiyor. Lütfen beni bu En İyi Teklife 
nakledebilir misiniz?

Tercümana mı ihtiyacınız var?  
Faturanızda ücretsiz  
tercüman hizmeti ile ilgili  
bilgi bulunacaktır.

Telefon açmadan önce: Telefon actığınızda:


