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CARTA DE NOTIFICAÇÃO
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE AGREGAÇÃO DE ELETRICIDADE
16 de agosto de 2017

Acton

Prezado consumidor dos serviços de eletricidade de Acton,

Power Choice

Esta carta contém informações sobre os custos do abastecimento de energia na sua conta de eletricidade
da Eversource.

O seu novo preço de abastecimento
de eletricidade

Você agora é um consumidor dos Serviços Básicos (Basic Source) da Eversource. Isto significa que a
Eversource distribui a sua eletricidade e que a Eversource é também a sua fonte de abastecimento de
eletricidade (ela compra energia elétrica para você).
Em setembro de 2017, você será automaticamente inscrito no novo programa da cidade de agregação
de eletricidade, denominado: Acton Power Choice. Segundo este programa, a Eversource continuará
a distribuir a sua eletricidade, mas a cidade selecionará a sua própria fonte de abastecimento de
eletricidade. Para lançar o programa, a cidade de Acton assinou um contrato de 24 meses com a
Dynegy para aumentar a quantidade de energia renovável no abastecimento de eletricidade a um preço
inferior ao dos Serviços Básicos da Eversource no momento do lançamento do programa (não se pode
garantir que esta economia continue ao longo do tempo).
Se recebeu esta carta, você será inscrito AUTOMATICAMENTE no programa Acton Power
Choice, a não ser que opte por não participar.
n

n

10,720 ¢/kWh
Este preço incidirá no seu uso de energia
posterior à leitura do seu medidor em setembro
de 2017. Este valor aparecerá pela primeira
vez na sua conta de eletricidade da Eversource
de outubro de 2017. Continuará em vigor até
terminar a leitura do seu medidor em setembro
de 2019. Compare com as tarifas da Eversource
no verso. 

Atendimento ao consumidor

Se você participar: A Eversource distribuirá a sua eletricidade, consertará falhas na distribuição de energia
e cobrará pelos serviços, mas a Dynegy será a sua fonte de abastecimento de eletricidade. Você verá o nome
da Dynegy e o preço do programa no segmento de fonte de abastecimento da sua conta de eletricidade da
Eversource. Os custos de distribuição não serão afetados.

1-844-379-9933
service@actonpowerchoice.com
actonpowerchoice.com

Se você não participar: A Eversource continuará a ser sua fonte de abastecimento de eletricidade e o
segmento de fonte de abastecimento da sua conta de eletricidade continuará cobrando a tarifa dos Serviços
Básicos da Eversource.

Benefícios do programa
Eletricidade local renovável - Seu abastecimento de eletricidade incluirá agora mais energia renovável
do que o mínimo exigido pelo Estado, e esta parcela extra virá de diversos projetos em New England.
Opções - Este programa lhe dará duas opções: 1) Power Choice Standard (opção de energia padrão),
que inclui 5% provenientes de projetos de energia renovável em New England, além do mínimo
exigido pelo Estado, e 2) Power Choice Green (opção de energia verde), que proporciona 100% de
energia renovável, tudo proveniente dos projetos de energia renovável localizados em New England.
Você será inscrito automaticamente na opção Power Choice Standard, mas poderá optar pela alternativa
Power Choice Green. (Detalhes no verso).
Previsibilidade - Embora os preços da Eversource mudem a cada 6 meses (para contas residenciais e
de pequenas empresas) ou 3 meses (para contas de empresas de médio e grande porte), o seu preço de
abastecimento de eletricidade não mudará antes da leitura do seu medidor em setembro de 2019, não
havendo custos ocultos.
Seu relacionamento com a Eversource
O seu relacionamento primário para eletricidade continuará sendo com a Eversource.
n

A sua conta continuará a ser emitida pela Eversource

n

Você continuará a enviar o pagamento das suas contas à Eversource

n

Você continuará a chamar a Eversource se ficar sem eletricidade

Se tiver direito a uma tarifa de distribuição para baixa renda ou subsídio para combustível, você
continuará a receber estes benefícios.

Não quer participar?
Não precisa. Não há nenhuma multa ou taxa
para sair do programa, e você pode optar por
sair a qualquer momento.
Se preferir não participar, você continuará como
consumidor dos Serviços Básicos da Eversource.
Para sair do programa antes do começar, tome
umas das seguintes providências antes de
15 de setembro de 2017:


Assine e devolva o cartão de resposta
anexo, ligue para a Dynegy pelo telefone
1-866-220-5696, ou faça sua opção
de sair on-line no website
actonpowerchoice.com.

Para sair do programa no futuro, tome uma
das seguintes providências em qualquer
momento:


Ligue para a Dynegy pelo telefone
1-866-220-5696 ou faça sua opção
de sair on-line no website
actonpowerchoice.com.

Preços e opções do programa

1. Se não fizer nada, você será automaticamente inscrito em POWER CHOICE STANDARD:

10,720* ¢/kWh para contas
residenciais e de empresas de pequeno,
médio e grande porte

Percentual de energia renovável

5% provenientes de projetos de energia renovável em New England, além do mínimo exigido pelo Estado.

Validade da tarifa

Leituras do medidor de setembro de 2017 até setembro de 2019.

Condições para sair

Pode sair a qualquer momento. Não paga nada para sair.

2. Se preferir 100% de energia renovável, você pode optar por POWER CHOICE GREEN:
*** Para optar por POWER CHOICE GREEN, ligue para a Dynegy pelo telefone: 1-866-220-5696 ***

12,712* ¢/kWh para contas
residenciais e de empresas de pequeno,
médio e grande porte

Percentual de energia renovável

100% de energia renovável, tudo proveniente de projetos de energia renovável em New England.

Validade da tarifa

Leituras do medidor de setembro de 2017 até setembro de 2019.

Condições para sair

Pode sair a qualquer momento. Não paga nada para sair.

3. Se preferir sair desta opção, você continuará inscrito em EVERSOURCE BASIC SERVICE:

10,759 ¢/kWh residencial
10,764 ¢/kWh pequenas empresas
10,834 ¢/kWh empresas de médio e
grande porte

*

Percentual de energia renovável

Atende as exigências mínimas de energia renovável de Massachusetts.

Validade da tarifa

De 1o de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017 para contas residenciais e de pequenas empresas.
De 1o de julho de 2017 a 30 de setembro de 2017 para contas de empresas de médio e grande porte.
As tarifas de Serviços Básicos da Eversource mudam a cada 6 meses para contas residenciais e de pequenas empresas e a cada 3 meses
para contas de empresas de médio e grande porte.

Condições para sair

Pode sair a qualquer momento. Não paga nada para sair.

Ambos os preços de Power Choice Standard e Power Choice Green incluem uma taxa de administração de US$0,001/kWh.

Perguntas mais frequentes
Estas economias são garantidas? Não. Só há garantia de que o preço do programa é inferior ao da Eversource até o final do período de validade da tarifa
atual da Eversource. A próxima mudança da tarifa da Eversource será em 1o de janeiro de 2018 para as contas residenciais e de pequenas empresas e em 1o
de outubro de 2017 para as contas de empresa de médio e grande porte.
Já assinei meu contrato particular com uma empresa de abastecimento de eletricidade. Será que vou ser inscrito automaticamente? Se já firmou um
contrato com uma empresa distinta de abastecimento de energia, você não será inscrito automaticamente. No entanto, se recebeu esta carta mesmo tendo
um contrato existente de abastecimento de eletricidade, você deve optar por sair do programa.
Tenho painéis solares no meu imóvel. Se me inscrever, continuarei a receber créditos pelos saldos nas medições? Sim. Os saldos nas medições serão
tratados do mesmo modo que seriam se você participasse do programa. Os seus créditos pelos saldos nas medições correspondentes aos seus painéis
solares continuarão a aparecer na sua conta da Eversource e serão calculados com base nos preços dos Serviços Básicos da Eversource, e não nos preços
do programa.
Se tiver quaisquer perguntas adicionais, não deixe de entrar em contato com o setor de atendimento ao consumidor via service@actonpowerchoice.com
ou 1-844-379-9933. Os consultores da nossa cidade terão a maior satisfação em ajudá-lo.
Steven Ledoux
Gerente da Cidade

ACTON POWER CHOICE
CARTÃO PARA SAIR DO PROGRAMA
INSTRUÇÕES PARA SAIR DO PROGRAMA
Você não precisa tomar nenhuma providência
para participar no programa Acton Power Choice.
Se não quiser participar:
1. Assine e date este cartão.
2. Coloque o cartão no envelope anexo
e envie-o pelo correio.

X
Assinatura

Data

Este cartão deverá estar assinado pelo Consumidor Registrado,
cujo nome aparece no cartão. Você precisa devolver este cartão
até 15 de setembro de 2017, para sair do programa antes de
ser inscrito. Você poderá também sair do programa a qualquer
momento após a sua inscrição.

