
Chương trình BayREN Home+ hỗ trợ và khuyến khích các 
dự án cải tiến nhà có thể giảm việc sử dụng năng lượng và 
làm cho ngôi nhà thoải mái hơn. Chương trình này được 
quản lý tại địa phương bởi các mạng năng lượng khu vực 
và được chỉ đạo bởi Ủy ban Tiện ích Công cộng California 
phối hợp với Ủy ban Năng lượng California. Tài trợ đến 
từ các khách hàng tiện ích dưới sự bảo trợ của Ủy ban 
Tiện ích Công cộng California. Các ưu đãi được cung cấp 
trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước và có hiệu 
lực cho đến khi hết tiền hoặc chương trình bị ngừng. Các 
chương trình có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt mà 
không cần thông báo trước. Nhãn hiệu hàng hóa là tài 
sản của chủ sở hữu của chúng. Đã đăng ký Bản quyền.
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In trên giấy tái chế và sử dụng mực 
thân thiện với môi trường.

Biết điểm năng 
lượng của bạn

Có Điểm năng lượng ở nhà của bạn là một 
cách tuyệt vời khác để xem nhà bạn hiện đang 
sử dụng năng lượng hiệu quả như thế nào 
và bạn có thể tiết kiệm được bao nhiêu với 
các đề nghị cải tiến hiệu quả và tiện nghi.
Để biết chi tiết, hãy truy cập homescoreca.org.

Tài chính 
bổ sung

Nếu bạn muốn trả dần chi phí cải thiện hiệu 
quả năng lượng, xin hãy hỏi Cố vấn Năng 
lượng Nhà hoặc nhà thầu tham gia để biết 
chi tiết.

Tiết kiệm khi cải thiện năng 
lượng ở nhà với tiền hoàn lại 

từ BayREN Home+.

BayRENresidential.org 

Chúng tôi ở đây vì bạn
Mạng Vùng Vịnh (BayREN) cung cấp các 
chương trình tiết kiệm năng lượng và dịch 
vụ để giảm lượng khí thải carbon, và cổ vũ 
cho các tòa nhà và căn nhà lành mạnh và tiết 
kiệm năng lượng.   
 
Giảm giá BayREN Home+ có sẵn cho chủ nhà 

và người thuê nhà trong chín quận Vùng Vịnh. 

Tài nguyên địa phương bổ sung có thể được tìm 

thấy bằng cách liên lạc với văn phòng quận của 

bạn. Để nói chuyện với một Cố vấn Năng lượng 

Nhà ngày hôm nay, xin hãy gọi 866-878-6008.
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Bắt đầu với 
BayREN Home+

Nói chuyện với một Cố vấn 
Năng lượng Nhà và điền vào 

bản đánh giá nhà của chúng tôi 
tại BayRENresidential.org,  

hoặc gọi  
866-878-6008.
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Giảm giá cho các cải tiến năng lượng trong nhà
Chương trình BayREN Home+ sẵn sàng giúp bạn được thoải mái hơn, có chất lượng không khí trong nhà lành mạnh 

hơn và hóa đơn năng lượng thấp hơn. Chúng tôi giảm giá cho các chi phí cải thiện căn nhà, cộng với các nhà thầu 
được chứng nhận và Cố vấn Năng lượng Nhà để hỗ trợ bạn từ đầu đến cuối. Giảm giá tiền mặt có sẵn cho:

Cách nhiệt và bịt kẽ 
hở trong nhà

Giữ mát vào mùa hè, ấm áp vào 
mùa đông và giữ căn nhà không bị 
ẩm và không có các chất ô nhiễm.

Cách nhiệt các ống dẫn 
Ngăn chặn lãng phí năng lượng từ 

ống dẫn bị rò rỉ hoặc hư hỏng.

Nâng cấp hệ thống 
sưởi và làm mát

Tiết kiệm nhờ các giải pháp hiệu 
quả nhất cho sự thoải mái và tiết 

kiệm quanh năm đáng tin cậy.

Hệ thống nước nóng
Các thiết bị đủ điều kiện có 

thể cắt giảm chi phí đun nước 
hàng trăm đô la một năm.

Xin hãy điền trực tuyến bản đánh 
giá năng lượng nhà của chúng tôi
Không mất chi phí và chỉ mất vài phút. Chỉ cần truy cập BayRENresquil.org.
Bạn sẽ học hỏi những thay đổi có thể mang lại điều tốt nhất cho căn 
nhà của bạn. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi cho bạn Bộ Công cụ Tiết kiệm 
Năng lượng và giúp bạn tiếp xúc với Cố vấn Năng lượng Nhà. 

Bộ Công cụ Tiết kiệm Năng lượng (giá trị lên tới $70) 
có thể bao gồm:

Cố vấn Năng lượng Nhà

Cố vấn Năng lượng Nhà có thể 
hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn 
của quy trình cải thiện nhà, tất cả 
đều miễn phí. Dịch vụ bao gồm:

• Hỗ trợ cá nhân khi bạn xem xét các tùy 
chọn về hiệu quả năng lượng có sẵn

• Giúp bạn tìm nhà thầu tham gia đủ 
điều kiện trong khu vực của bạn

• Làm việc với bạn để điều hướng các 
tùy chọn về tài trợ và lắp đặt dự án

• Theo dõi các dự án để tối đa 
hóa sư giảm giá cho bạn

KHỞI SỰ 
THẬT LÀ 
DỄ DÀNG

• Bóng đèn LED

• Thiết bị sục khí 

tiết kiệm nước

• Vòi hoa sen hiệu suất cao

• Dây ổ cắm điện tối tân


