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ADVANCED METERING 
Đơn Hủy Đăng Ký 

 

Hủy Đăng Ký Advanced Metering 

City Light mới chuyển sang một tiêu chuẩn đo lường điện mới sử dụng công tơ giao tiếp kỹ thuật số (một loại công tơ 
điện tiên tiến). Về phí bổ sung, khách hàng cư trú có thể lựa chọn dùng loại công tơ phi tiêu chuẩn (công tơ không giao 
tiếp kỹ thuật số). Hai loại công tơ được mô tả ở bên dưới. 

Công tơ điện tiên tiến sẽ kết nối với các hộ gia đình và doanh nghiệp để thu thập thông tin về mức sử dụng điện của 
khách hàng. Công tơ sẽ cho phép giao tiếp không giây tự động với City Light.  

• Công tơ điện tiên tiến ghi lại thông tin về mức sử dụng điện trong ngày của khách hàng.  

• Dữ liệu về mức sử dụng điện của khách hàng sẽ được gửi về City Light nhiều lần trong ngày qua mạng không 

dây tần số vô tuyến (RF). Cách này tương tự như giao tiếp không dây được điện thoại di động và Wi-Fi sử dụng. 

Công tơ sẽ truyền dữ liệu trong tối đa 90 giây mỗi ngày. 

• Sau khi vào phạm vi tường lửa bảo mật của City Light, dữ liệu về mức sử dụng điện sẽ được so khớp với tài 

khoản của khách hàng để lập hóa đơn và thực hiện các hoạt động dịch vụ khách hàng khác, tương tự như cách 

đo lường truyền thống. 

Công tơ điện không giao tiếp kỹ thuật số áp dụng cho khách hàng cư trú chọn không tham gia chương trình Advanced 
Metering nêu trên.   

• Loại công tơ này không có ăng-ten hay sóng giao tiếp không dây. Công tơ điện này không truyền tần số vô tuyến 
(RF). Kết quả là công tơ không nhận hay truyền dữ liệu về mức sử dụng điện của khách hàng. 

• Công tơ sẽ có một màn hình kỹ thuật số và nhãn màu xanh lam để chỉ thị rõ đây là công tơ hủy đăng ký. 

• Sẽ có phí hủy đăng ký.  

 

Hướng Dẫn về Điều Kiện Hủy Đăng Ký 

• Quý vị phải là một khách hàng cư trú.  
• Người không phải chủ cơ sở muốn hủy đăng ký sẽ phải xin phép có chữ ký của chủ cơ sở. 
• Quý vị có trách nhiệm bố trí và cho phép City Light ra vào để lắp đặt công tơ, bảo trì và đọc chỉ số. Nếu không 

làm như vậy, quý vị có thể bị chấm dứt tham gia hủy đăng ký và bị lắp đặt Công Tơ Điện Tiên Tiến. 
• Chủ và người thuê tòa nhà có 4 hộ hoặc ít hơn đủ tiêu chuẩn hủy đăng ký. Người thuê phải được phép của chủ 

tòa nhà nếu muốn hủy đăng ký. Nếu chọn hủy đăng ký toàn bộ tòa nhà, chủ tòa nhà sẽ chịu trách nhiệm thanh 
toán toàn bộ phí gắn liền với các công tơ hủy đăng ký của tất cả các hộ.  

• Khách hàng sống ở bất kỳ loại nhà nhiều hộ nào với từ năm công tơ trở lên tại một địa điểm (tức là phòng công 
tơ hoặc tường ngoài) không đủ tiêu chuẩn hủy đăng ký. 

• Khách hàng đo điện năng tiêu thụ không đủ tiêu chuẩn hủy đăng ký 
• Khách hàng thương mại không đủ tiêu chuẩn để hủy đăng ký. 
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So Sánh Các Loại Công Tơ của City Light 

Như được thể hiện bằng biểu đồ sau, khách hàng sẽ phải trả thêm chi phí nếu hủy đăng ký và nhận được ít lợi ích hơn 
so với công tơ không giao tiếp kỹ thuật số. Phí bao gồm chi phí điều hành, phí tổn, bảo trì liên tục và chi phí chỉ số công 
tơ liên quan tới công tơ không giao tiếp kỹ thuật số và thiết bị. 

  Công Tơ Điện Tiên 
Tiến 

Hủy Đăng Ký 
Công Tơ Không Giao 
Tiếp Kỹ Thuật Số 

Hủy Đăng Ký  
Công Tơ Không Giao 
Tiếp Kỹ Thuật Số nếu 
tham gia Utility 
Discount Program 
(Chương Trình Chiết 
Khấu Tiền Điện)** 

Xem mức sử dụng điện hàng ngày của 
quý vị* 

Có Không Không 

Phát hiện mất điện* Có Không Không 

Kết nối từ xa với dịch vụ của quý vị* Có Không Không 

Phí dịch vụ và  
phí quản lý nộp một lần 

MIỄN PHÍ $124.43 $49.77 

Phí lắp đặt mỗi công tơ nộp một lần MIỄN PHÍ MIỄN PHÍ có thông báo 
trước 2 tuần trước khi 
lắp đặt công tơ theo kế 

hoạch 

MIỄN PHÍ có thông báo 
trước 2 tuần trước khi 
lắp đặt công tơ theo kế 

hoạch 

  $84.21 không có  
thông báo trước hai 

tuần 

$33.68 không có  
thông báo trước hai tuần 

Phí kỳ thanh toán định kỳ* MIỄN PHÍ $15.87 
theo kỳ thanh toán trong 

tương lai 

$6.35 
theo kỳ thanh toán trong 

tương lai 

*Khi hệ thống công tơ điện tiên tiến hoàn toàn tự động. 

**Người tham gia Utility Discount Program (Chương Trình Chiết Khấu Tiền Điện) đủ tiêu chuẩn về thu nhập sẽ được 
chiết khấu 60%. 

Tổng Hợp Phí Được Nêu Trong Bảng Trên  

• Phí dịch vụ và phí quản lý nộp một lần bằng $124.43. 
• Phí duy trì bằng $15.87 cho mỗi kỳ thanh toán sẽ bắt đầu sau khi chuyển chỉ số công tơ của khách hàng sang chỉ 

số tự động. Phí này bao gồm chi phí đọc chỉ số thủ công và bảo trì công tơ của quý vị. 
• Phí lắp đặt bằng $84.21 có thể được áp dụng nếu không nhận được đơn đăng ký ít nhất hai tuần trước thời điểm 

lắp đặt công tơ điện tiên tiến ở khu vực của quý vị như dự kiến. 
• Phí lắp đặt sẽ được miễn trong trường hợp City Light thay thế công tơ tại chỗ nhằm mục đích bảo trì. 
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Các Bước Để Hủy Đăng Ký 

• Nộp một đơn đăng ký hoàn chỉnh. Nếu nộp đơn không hoàn chỉnh, quá trình có thể bị chậm trễ. 

• City Light phải nhận được đơn đăng ký ít nhất hai tuần trước ngày lắp đặt dự kiến ở khu dân cư của quý vị để 

tránh phí lắp đặt.  

o Nếu lỡ hạn chót này, quý vị có thể sẽ nhận được một công tơ điện tiên tiến vào ngày lắp đặt ở khu dân 

cư của mình cho tới khi kỹ thuật viên đến nhà quý vị sau đó để lắp đặt công tơ hủy đăng ký. Phí lắp đặt 

sẽ được cộng vào hóa đơn của quý vị sau khi lắp công tơ hủy đăng ký. Có thể phải mất nhiều ngày hoặc 

nhiều tuần sau ngày lắp đặt ở khu dân cư của quý vị trước khi quý vị nhận được công tơ hủy đăng ký. 

• Sau khi City Light nhận được đơn đăng ký, khách hàng sẽ nhận được một email xác nhận đã nhận được đơn. 

Nếu không có địa chỉ email thì thư sẽ được gửi bằng đường bưu điện. 

• Sau khi đơn đăng ký được xử lý, khách hàng sẽ nhận được thư phê duyệt hoặc từ chối bằng đường bưu điện. 

City Light sẽ nỗ lực hết sức để xử lý đơn đăng ký một cách kịp thời. Tuy nhiên, có thể có trường hợp cần thêm 

thông tin trước khi phê duyệt. Ví dụ, nếu chủ một cơ sở trong hồ sơ của Hạt King không khớp với chủ sở hữu 

được liệt kê trên tài khoản của City Light, khi đó City Light có thể yêu cầu thêm thông tin để xác định điều kiện hội 

đủ. Việc này có thể làm chậm quá trình xử lý đơn đăng ký. 
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Bản dịch của đơn này chỉ mang tính chất tham khảo. 
Đối với các mục đích pháp lý khác, khách hàng muốn hủy đăng ký phải hoàn thành và nộp đơn bằng Tiếng Anh. 

 

ADVANCED METERING  
Đơn Hủy Đăng Ký 

  

                                                                Thông Tin Khách Hàng 
Số Tài Khoản:  Ngày: 

Tên Trên Tài Khoản: 

Số Điện Thoại: Email: 

Địa Chỉ Dịch Vụ: 

Chủ Sở Hữu(Nếu khác với tên trên tài khoản): 

Số Điện Thoại của Chủ Sở Hữu: 

Lý Do Hủy Đăng Ký: 

 

 

Các Điều Khoản & Điều Kiện 

 
Tôi xin tuyên bố và bảo đảm rằng tôi là người có thẩm quyền được nêu trên tài khoản khách hàng có số như đã cung 
cấp. Tôi cũng xin tuyên bố và bảo đảm rằng tôi là chủ sở hữu hợp pháp của cơ sở* hoặc người thuê cơ sở được sự cho 
phép của chủ sở hữu như nêu ở bên dưới. Bằng việc ký vào biểu mẫu này, tôi cho biết rằng tôi muốn hủy đăng ký tham 
gia chương trình Advanced Metering của City Light. Bằng việc ký vào biểu mẫu này, tôi xác nhận rằng một công tơ không 
giao tiếp kỹ thuật số sẽ được lắp đặt tại cơ sở nêu trên biểu mẫu này thay cho Công Tơ Điện Tiên Tiến. Tôi hiểu rằng, 
theo Chính Sách Hủy Đăng Ký của City Light (DPP III-427), tài khoản của tôi sẽ được tính phí dịch vụ và phí quản lý nộp 
một lần và phí duy trì chỉ số công tơ cho mỗi kỳ thanh toán sau khi dịch vụ chuyển sang chỉ số tự động. Tôi cũng hiểu 
rằng tôi có thể phải chịu phí lắp đặt công tơ nếu đơn đăng ký này không được gửi trả về ít nhất hai tuần trước ngày lắp 
đặt công tơ điện tiên tiến theo dự kiến. Tôi hiểu rằng tôi chỉ đủ tiêu chuẩn hưởng thuế suất cơ bản của City Light và sẽ 
không được nhận bất cứ phúc lợi nâng cao nào khác mà hệ thống Advanced Metering có thể cung cấp. Tôi đồng ý rằng 
tôi sẽ đảm bảo lối tiếp cận gọn gàng và trực tiếp tới (các) công tơ của mình, để nhân viên của City Light có thể trực tiếp 
đọc công tơ trong giờ làm việc bình thường trong cả tháng. 
 
Chữ Ký của Chủ Tài Khoản: ____________________________________________________      Ngày: ___________ 

Tên In Hoa: ___________________________________________________  

Chữ Ký của Chủ Sở Hữu*: _____________________________________________________     Ngày: ___________ 

Tên In Hoa: ___________________________________________________ 

* Nếu người yêu cầu không phải chủ sở hữu hợp pháp của cơ sở thì chủ sở hữu phải phê duyệt hủy đăng ký. 

Quý vị có thể gửi mẫu đơn hoàn chỉnh này tới: 
Seattle City Light 
Attn: Advanced Metering Opt-Out / Customer Care Division 
P.O. Box 34023  
Seattle, WA 98124-4023 
              hoặc gửi email tới SCL_Advanced_Metering@seattle.gov 
              hoặc fax tới (206) 684-3428 
 

 
Để biết thêm thông tin về Advanced Metering và hủy đăng ký, vui lòng truy cập: seattle.gov/light/meters hoặc  
gọi tới số (206)727-8777 

Dành Cho City Light  
 

NHẬN NGÀY: ______________ 
 
KIỂM TRA BỞI:____________________ 
 
KỲ:_____   TUYẾN:______ 

 
UDP:  CÓ / KHÔNG       
NGƯỜI THUÊ:  CÓ / KHÔNG 
 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI:  CÓ / KHÔNG 
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