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OPC Giành Chiến thắng có Giá trị 2.4 Triệu Đô la cho Người tiêu dùng
Gas ở Washington
Washington, D.C. – Hôm nay, Cố vấn Nhân dân Quận Columbia Sandra Mattavous-Fryeàđ à hoà
biết rằng các khách hàng của Washington Gas Light (WGL) sẽ được trả lại 2.4 triệuàđ àlaàtheoà
kết quả của một khiếu nại mà OPC nộp hồ sơà hống lạiàWGLàv oà ă à
4,à hất vấn những
hoạtàđộng thanh toán kh gàđược phép và trái luật của công ty. Ủy ban Dịch vụ C gàđ à a à
hành một lệnh ngày hôm nay chỉ đạo WGL phải trả lại tiền cho khách hàng.
Trong bản khiếu nại củaà
h,àOPCàđ àyêuà ầu Ủy ban mở một cuộ àđiều tra những cáo buộc
rằng WGL đ àthanh toán quá nhiều cho các Nhà cung cấp Dịch vụ Cạnh tranh, là các nhà cung
cấp mà do một lỗi củaàWGL,àđ à u gà ấp nhiều gas tự hiê àhơ à huà ầuàtro gà ùaàđ gà
82009. Do việc thanh toán kh gàđược phép này, nhữ gà gười tiêu dùng của Quậ àđ àphải chịu
thiệt thòi bởi vì cuối cùng chính họ phải trả các chi phí của việc thanh toán thừa thông qua tiền
phí dịch vụ của họ.
Đ yàl à ột chiến thắng to lớn củaà gười tiêu dùng Quậ , à Mattavous-Frye nói.à OPCàrất
nghiêm túc trong việc bảo vệ gười tiêu dùng Quận. Do vậy, khi các luậtàsưà ủa OPC nhận ra các
hoạtàđộ gàđ gà gờ, việc nộp hồ sơà hoàkhiếu nại này chống lại Washington Gas là mộtà ướ àđià
phù hợp,àth hàđ gàv à uốià ù gàđ à àkết quả có lợià hoà à ưàd à ủa Quận. Tôi rất vui vì
P“Cà ũ gàđồng ý với chúng ta."
###

Văn phòng Cố vấn Nhân dân Quận Columbia là một cơ quan độc lập của Chính quyền Quận Columbia
và là đại diện cho các khách hàng sử dụng dịch vụ năng lượng và viễn thông.

OPC Gets $2.4 Million Win for Washington Gas Rate Payers

