ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਸੋਚੋ ?
ਤੁ ਹਾਡੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਬਰਵਾਰਕ ਖਰਬਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਹੱਸਾ ਹਨ I ਕੁ ਝ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
ਿਦਲ ਕੇ ਤੁ ਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਿਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ I

ਬਵਕਟੋਬਰਆ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਬਵਿ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਬਖਆ ਹੈ ਬਕ ਿੇਹਤਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਿਦਲ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਊਰਜਾ ਬਿਲ ਤੋਂ $ 330 ਿਿਾ ਸਕੇ ਹਨ I

ਮੇਰੇ ਿੋਲ ਕਿਿੰ ਨੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ?

ਬਵਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਊਰਜਾ ਿਾਜਾਰ ਬਵੱਿ ਮੁਕਾਿਲੇ ਿਾਜੀ ਹੈ - 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਊਰਜਾ ਵੇਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਿਣ ਵਾਬਲਆਂ ਨੇ ਗੈਸ,
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਜੀ ਊਰਜਾ ਬਵਿ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਕ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਬਰਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਿਦਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਾ ਪਵੇ;
ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜਦਾ ਵੇਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸੌਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ!

ਮੈਂ ਇਿ ਹੋਰ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭਾਂ?

ਤੁ ਸੀਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਬਹਮਤੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਮੋਿਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਵੇਿਣ ਵਾਬਲਆਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਵੱਿ ਿਹੁਤ ਬ ੂੰਨਤਾ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਲਈ, ਫਲੈ ਟ ਦਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਲਿਕਦਾਰ ਕੀਮਤ ਬਨਰਧਾਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ I ਕੁ ਝ ਊਰਜਾ ਵੇਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਇਲੈ ਕਟਰ ਾਨ ਡੀਲਰਾਂ (ਉਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਸਸਤਾ
ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਸ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨI
ਇਸਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਹੈ ਬਕ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਵਕਲਪ ਉਪਲਿਧ ਹਨ - ਇਹ ਸਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੱ ਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ
ਜੋ ਤੁ ਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ ਅਤੇ ਿਜਟ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈI

ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾਗਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ?

Victorian Energy Compare 'ਤੇ ਜਾਓ ਬਜੱਥੇ ਤੁ ਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਬਵੱਿ ਉਪਲਿਧ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁ ਰੂੰਤ

ਤੁ ਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI

ਿੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਕਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਿਦਾ ਹਾਂ?

ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ I ਜੇ ਤੁ ਸੀਂ ਵੇਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5
ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਬਦਨ ਹਨ I ਜੇ ਵੇਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਬਹਲਾਂ ਪਹੁੂੰਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ
10 ਕਾਰੋਿਾਰੀ ਬਦਨ ਹਨI ਹੋਰ ਵੇਰਬਵਆਂ ਲਈ YourChoice ਿੈੈੱਕ ਕਰੋI
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ, ਬਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਦੁ ਾਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਟਰ ਾੂੰਸਲੇ ਬਟੂੰਗ ਐਂਡ
ਇੂੰਟਰਪਰੇਬਟੂੰਗ ਸਰਬਵਸ (TIS) ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ.131 450 (ਆਸਟਰ ੇਲੀਆ ਦੇ ਅੂੰਦਰ) ਤੇ TIS ਨੈ ਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ
ਜਾਂ www.tisnational.gov.au ਵੇਖੋ
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