TOWN OF WEBSTER
POWIADOMIENIE O MIEJSKIM PROGRAMIE
AGREGACJI DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

26 kwietnia 2019 r.
Szanowni klienci usług energetycznych w Webster,
Niniejsze powiadomienie zawiera informacje dotyczące wystawianego przez National Grid
rachunku za energię elektryczną. Webster wdrożył miejski program agregacji dostaw energii
elektrycznej Webster PowerUp. Program ten polega na grupowym nabywaniu energii
elektrycznej. W ramach tego programu National Grid będzie nadal dostarczać Państwu
energię elektryczną, ale dostawcą energii będzie First Point Power.
Jeżeli po otrzymaniu niniejszego powiadomienia nie podejmą Państwo żadnych działań,
zostaną Państwo AUTOMATYCZNIE wprowadzeni do programu Webster PowerUp.
W celu uniknięcia automatycznego wprowadzenia do programu muszą Państwo wysłać
rezygnację z datą na kopercie nieprzekraczającą 31 maja 2019 r.
▪ Jeżeli zdecydują się Państwo na uczestnictwo w programie: Nadal pozostaną Państwo

klientem National Grid. Będą Państwo nadal otrzymywać rachunki za energię od
National Grid, wysyłać płatności do National Grid oraz kontaktować się z National Grid
w przypadku awarii zasilania. Stawki związane z programem zostaną włączone do rachunku
za elektryczność wystawianego przez National Grid. Będą one podstawą do obliczenia
kosztów usługi dostawy energii; First Point Power będzie wymieniony na rachunku jako
dostawca. Opłaty pobierane przez National Grid za dostarczenie energii nie ulegną zmianie.

▪ Jeżeli podejmą Państwo decyzję o nieuczestniczeniu w programie: Uwzględniony

w wystawionym przez National Grid rachunku koszt usługi dostawy będzie nadal
obliczany na podstawie stawek National Grid Basic Service, tak jak ma to miejsce obecnie.

Korzyści z udziału w programie
Stabilność stawek - Koszty w ramach programu nie ulegną zmianie do listopada 2020 r.
Program ten, w przeciwieństwie do National Grid Basic Service, charakteryzuje się
stabilnością kosztów. Stawki National Grid Basic Service ulegają zmianie co 6 miesięcy dla
klientów indywidualnych i komercyjnych i co 3 miesiące dla klientów przemysłowych.
Stabilność cen wyróżnia ten program również spośród wielu innych ofert komercyjnych,
w sprawie których być może kontaktowano się z Państwem telefonicznie lub listownie.
Potencjalne oszczędności - Ponieważ stawki National Grid ulegają okresowym zmianom,
a stawki w ramach programu są stałe, istnieje prawdopodobieństwo, że w niektórych
okresach roku stawki oferowane przez program będą wyższe niż stawki National Grid Basic
Service, a w innych będą one niższe. Celem programu jest zaoferowanie niżej stawki niż
przeciętna, zmienna stawka National Grid. Nie ma jednak gwarancji, że na przestrzeni całego
okresu, który obejmuje umowa z First Point Power zapewnione zostaną, w porównaniu
z National Grid Basic Service, jakiekolwiek oszczędności.
Wybór - W ramach programu dostępne są dwie nowe opcje dotyczące dostaw energii
elektrycznej: 1) PowerUp Standard spełnia stanowe wymogi w zakresie energii odnawialnej,
ale nie obejmuje dodatkowej energii odnawialnej. 2) PowerUp Green zapewnia w 100%
energię odnawialną. Zostaną Państwo automatycznie zapisani do planu PowerUp Standard,
ale istnieje możliwość przejścia do planu PowerUp Green. (Szczegółowe informacje podano
na odwrocie.)
Jeżeli są Państwo objęci planem budżetowym lub kwalifikują się do korzystania ze stawek
dla osób o niskich dochodach bądź pomocy w zakresie dostaw paliwa, jako członkowie
programu Webster PowerUp nadal będą Państwo otrzymywać te świadczenia.

Webster

PowerUp
Nowa stawka za dostawę energii
elektrycznej

10.928 ¢/kWh
Stawka ta będzie obowiązywać od
chwili pierwszego odczytu licznika po
wprowadzeniu Państwa do programu.
Przestanie ona obowiązywać w dniu odczytu
licznika w listopadzie 2020 r. Prosimy
porównać z cenami National Grid na
odwrocie. 

Dział obsługi klientów

1-844-379-2171
lub e-mail:
webster@masspowerchoice.com

Nie chcą Państwo uczestniczyć?
Udział nie jest przymusowy. Za rezygnację
z uczestnictwa w programie nie ma żadnych
kar ani opłat. Z programu można wycofać
się w dowolnej chwili.
Aby zrezygnować z udziału w programie przed
automatycznym wprowadzeniem do niego, nie
później niż do 31 maja 2019 należy wykonać
jedną z niżej opisanych czynności:
 Podpisać i wysłać załączoną kartę
(koperta musi być datowana nie później
niż 31 maja 2019 r.), zadzwonić do
First Point Power pod numer
1-888-875-1711, lub wycofać się na
stronie WebsterPowerUp.com
Aby zrezygnować z udziału w programie
w przyszłości, należy wykonać w dowolnej
chwili jedną z niżej opisanych czynności:
 Zadzwonić do First Point Power pod
numer 1-888-875-1711 lub wycofać się
na stronie WebsterPowerUp.com.

Opcje i stawki programu
1. Jeżeli nie podejmą Państwo żadnych działań, zostaną Państwo automatycznie
wprowadzeni do programu POWERUP STANDARD

10.928* ¢/kWh dla
klientów indywidualnych,
komercyjnych
i przemysłowych

Udział energii odnawialnej

Spełnia obowiązujące w stanie Massachusetts minimalne wymagania dotyczące energii odnawialnej.

Okres obowiązywania stawki

Odczyt licznika w lutym 2019 r. - odczyt licznika w listopadzie 2020 r.

Warunki wyjścia

Możliwość wycofania się w każdej chwili. Nie ma opłaty za rezygnację.

2. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać w 100% dostawę energii odnawialnej,
należy wybrać plan POWERUP GREEN:
***Aby wybrać plan POWERUP GREEN, należy zadzwonić do First Point Power pod numer 1-888-875-1711***

11.348* ¢/kWh dla
klientów indywidualnych,
komercyjnych
i przemysłowych

Udział energii odnawialnej

100% energii odnawialnej, w tym 20% z projektów energii odnawialnej w Nowej Anglii jako dodatku do
minimum wymaganego przez stan.

Okres obowiązywania stawki

Odczyt licznika w lutym 2019 r. - odczyt licznika w listopadzie 2020 r.

Warunki wyjścia

Możliwość wycofania się w każdej chwili. Nie ma opłaty za rezygnację.

3. Jeżeli zdecydują się Państwo na wycofanie, będą Państwo nadal korzystać
z NATIONAL GRID’S BASIC SERVICE:

10.820 ¢/kWh dla klientów

indywidualnych

9.668 ¢/kWh dla klientów

komercyjnych

9.301 ¢/kWh dla klientów
przemysłowych

Udział energii odnawialnej

Spełnia obowiązujące w stanie Massachusetts minimalne wymagania dotyczące energii odnawialnej.

Okres obowiązywania stawki

1 maja 2019 r. - 31 października 2019 r. dla klientów indywidualnych i komercyjnych. 1 maja 2019 r. - 31 lipca 2019 r.
dla klientów przemysłowych. Stawki National Grid Basic Service ulegają zmianie co 6 miesięcy dla klientów
indywidualnych i komercyjnych i co 3 miesiące dla klientów przemysłowych. (Bieżące ceny podano na stronie
https://www.nationalgridus.com/MA-Home/Rates/Supply-Costs, należy wybrać „Basic Service Rates”.)

Warunki wyjścia

Możliwość wycofania się w każdej chwili. Nie ma opłaty za rezygnację.

* S tawki w planach PowerUp Standard i PowerUp Green obejmują opłatę administracyjną $0.001/kWh. Stawki za energię w ramach programu mogą wzrosnąć
w wyniku zmian w przepisach, czego skutkiem będzie bezpośredni, materialny wzrost kosztów w okresie obowiązywania umowy na dostawę energii elektrycznej.

Często zadawane pytania
Czy istnieje gwarancja oszczędności? Nie. Gwarantuje się, że wysokość stawek w ramach programu będzie niższa od stawek National Grid tylko do końca
bieżącego okresu obowiązywania stawek National Grid. Stawki National Grid ulegną zmianie w dniu 1 sierpnia 2019 r. dla klientów przemysłowych oraz
w dniu 1 listopada 2019 r. dla klientów indywidualnych i komercyjnych.
Podpisałem(-am) swoją własną umowę z dostawcą usług energetycznych. Czy zostanę automatycznie zapisany(-a) do programu? Jeżeli mają Państwo
umowę z innym dostawcą usług energetycznych, nie nastąpi automatyczne wprowadzenie Państwa do programu. Jeżeli jednak mają Państwo taką umowę
i otrzymali ten list, przy czym chcą Państwo kontynuować usługi zgodnie z posiadaną umową, należy zrezygnować z udziału w programie.
Na moim domu mam zainstalowane panele słoneczne. Czy jeżeli dołączę do programu, to nadal będę otrzymywać kredyt z tytułu opomiarowania
netto? Tak. W przypadku uczestnictwa w programie opomiarowanie netto nie ulegnie zmianie. Kredyt z tytułu opomiarowania netto za panele słoneczne
będzie nadal uwzględniony rachunku National Grid, a podstawą jego wyliczenia będą stawki National Grid Basic Service, a nie stawki programu.
W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z działem obsługi klientów pod adresem webster@masspowerchoice.com lub numerem
telefonu 1-844-379-2171. Nasi miejscy konsultanci z przyjemnością Państwu pomogą.
Doug Willardson
Town Administrator

Karta z powiadomieniem o rezygnacji z udziału w programie

Webster PowerUp

Procedura rezygnacji
Udział w programie Webster PowerUp nie wymaga
podejmowania żadnych działań.
Jeżeli NIE chcą Państwo uczestniczyć w nim, należy:
1. Podpisać tę kartę i wstawić datę.
2. Włożyć kartę do załączonej koperty.
3. Wrzucić kopertę do skrzynki pocztowej.

X _________________________________________________
Podpis
Data

Karta musi być podpisana przez zarejestrowanego klienta, którego imię
i nazwisko widnieje w adresie. Aby zrezygnować z udziału w programie
przed automatycznym wprowadzeniem do niego, koperta musi być
datowana nie później niż 31 maja 2019 r. Możliwe jest również
wycofanie się z programu w dowolnej chwili w przyszłości drogą
telefoniczną lub na stronie websterpowerup.com.

