
ENGLISH TARGET 

Seattle City Light is offering a free LED light 
bulb to all of our residential customers. 
Complete the form below and a bulb will be 
mailed to the mailing address associated with 
your Seattle City Light account. If your mailing 
address is outside of the service territory, your 
bulb will be mailed to your service address 
inside the service territory. You should receive 
your free LED light bulb within 4 weeks. 

Seattle City Light cung cấp cho tất cả các 
khách hàng cư trú trong thành phố của mình 
một bóng đèn LED miễn phí. Hãy hoàn tất 
biểu mẫu dưới đây và bóng đèn sẽ được gửi 
đến địa chỉ gửi thư đã đăng ký tài khoản 
Seattle City Light của quý vị. Nếu địa chỉ gửi 
thư của quý vị nằm ngoài phạm vi dịch vụ, 
bóng đèn của quý vị sẽ được gửi đến địa chỉ 
dịch vụ của quý vị bên trong phạm vi dịch vụ 
qua đường bưu điện. Quý vị sẽ nhận được 
bóng đèn LED miễn phí của mình trong vòng 4 
tuần. 

If you've already requested a free LED light 
bulb by returning a City Light mailer reply card, 
ordered through the toll free number (1-877-
606-1599), or requested your bulb online via a 
unique code or your Seattle City Light account 
number, no additional action is necessary. 
Your LED is on its way! 

Nếu quý vị đã đề nghị bóng đèn LED miễn phí 
bằng cách gửi lại thẻ hồi âm trong phong bì 
đến City Light, đặt hàng qua số điện thoại 
miễn phí (1-877-606-1599), hoặc đề nghị bóng 
đèn trực tuyến thông qua mã duy nhất hoặc số 
tài khoản Seattle City Light của quý vị, thì quý 
vị không cần phải có thêm hành động nào. 
Đèn LED của quý vị đang trên đường đến! 

Limit one free LED light bulb per eligible 
Seattle City Light account. Offer expires on 
June 30th, 2015. 

Mỗi tài khoản Seattle City Light hợp lệ chỉ 
được nhận một bóng đèn LED miễn phí. 
Chương trình sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 
năm 2015. 

contact us liên hệ chúng tôi 

Contact an Energy Advisor 
(206) 684-3800 
SCLEnergyAdvisor@seattle.gov 

Liên hệ Nhân Viên Tư Vấn Năng Lượng 
(206) 684-3800 
SCLEnergyAdvisor@seattle.gov 

Utility Discounts Giảm Giá Dịch Vụ Điện 

SAVE 60% TIẾT KIỆM 60% 

The Utility Discount Program is a great way to 
lower bills. 

Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Điện là cách 
giảm hóa đơn tuyệt vời. 

LEARN MORE TÌM HIỂU THÊM 

Free LED light bulb Bóng đèn LED miễn phí 

Name Tên 

Service address Địa chỉ dịch vụ 

City Thành phố 

State Tiểu bang 

Zip code Mã Zip 

Day Time Phone Number Số điện thoại ban ngày 

Email Email 

Provide your email address to receive an 
exclusive coupon offer for more LEDs and 
information about future LED promotions. 

Cung cấp địa chỉ email của quý vị để nhận 
chương trình coupon đặc biệt về các loại bóng 
đèn LED khác và để biết thông tin về các 
chương trình khuyến mãi LED sau này. 

Submit Gửi 

Reset Cài đặt lại 

  

 


