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Ⅲ-4 Điện lực

1．Nguồn điện ở Nhật Bản
Nguồn điện ở Nhật Bản ổn định ở điện thế 100 vôn. Tần số điện có khu vực 50 Hz (Đông Nhật
Bản), có khu vực 60 Hz (Tây Nhật Bản). Ở Osaka là 60 Hz.
Các dụng cụ điện của nước ngoài có các tần số khác nhau, nếu dùng không đúng thì tính năng sẽ
bị giảm hoặc hư hỏng bạn nên chú ý.

2. Xin cấp điện
Thông thường lần đầu tiên xin cấp điện, sau khi mở cầu dao chính phải gọi điện thoại cho trung
tâm khách hàng trực thuộc Sở điện lực Kansai. Thường cầu dao chính được gắn ở trước cửa nhà
hoặc chung quanh nhà bếp và cầu dao chính ở trong hôp diều khiển điện ( là hộp chứa cầu dao an
toàn và cầu dao tự chống rò rĩ điện) để sử dụng điện an toàn. Trên đồng hồ điện thường gắn theo
giấy liên lạc với công ty điện lực Kansai, trên giấy này có ghi số điện thoại, có thể xin cấp điện qua
điện thoại hoặc bằng cách gởi bưu thiếp.

3. Cách trả tiền điện
Hằng tháng dựa trên chỉ số đồng hồ điện, hóa đơn thu tiền sẽ được gởi đến nhà bạn, hãy trả tiền ở
sở điện lực gần nhà, hoặc trả qua cơ quan tài chính hoặc cửa hàng tiện lợi 24h. Có thể trả tự động
qua tài khoản ngân hàng.

4. Hóa đơn sử dụng điện

※Nếu có đăng ký địa chỉ e-mail thì tiền sử dụng điện và lượng điện sử dụng có thể kiểm tra trên e-mail này
Cộng tác: Công ty cổ phần điện lực Kansai

Tiền sử dụng nhiên liệu đã điều
chỉnh (Trong trường hợp giá trao
đổi ngoại tệ và giá nhiên liệu thay
đổi trên mức quy định)

tháng này ( Lượng tiền tính
trên số lượng điện sử dụng
trong tháng)

Số khách hàng (Số hợp đồng
với khách hàng. Sử dụng khi
có thắc mắc).

Phần sử dụng tháng này

Phần sử dụng tháng trước

Loại hợp đồng với khách hàng

Ngày tháng chuyển tiền (Ngày
tháng chuyển tiền trong tài
khoản)

Số tiền đã thanh toán ( Đối với
khách hàng thanh toán qua tài
khoản là khoản tiền thu từ
tháng trước)

Lượng điện sử dụng
trong tháng.

Ngày hết hạn trả tiền (Trong
trường hợp trả tiền sau ngày
này thì phải chịu thêm khoản
lệ phí trả chậm)

Ngày tính số công tơ lần tới.

Sồ điện thoại liên lạc

Thông báo lượng điện sử dụng.
Thông báo chỉ số công tơ.


