Plug into the savings at home.
Enchufe en el ahorro en el hogar.
Ahorre hasta un 25% * o más en las
tarifas de electricidad.
Sin gastos de suscripción, sin gastos de
cancelación, sin riesgo sólo de ahorro
Averigüe cuánto puede ahorrar.
✓ Obtener su factura de ComEd
✓ Ir al mc2energyservices.com
✓ C omparar precios y elegir el plan que sea
adecuado para usted
¿Por qué mi precio mc2 es diferente a la tarifa
actual de ComEd?
mc2 puede comprar energía en el mercado mayorista
a un precio que potencialmente puede ser menor
que las tarifas publicadas de ComEd. Como resultado
de esto, nosotros podemos transferir los ahorros a
nuestros clientes.
¿De qué se trata la oferta “precio de
abastecimiento personalizado” de mc2?
mc2 proporciona a cada cliente una oferta de precio

de abastecimiento personalizado con base en su uso
específico de electricidad. mc2 baja su perfil de uso
de ComEd y calcula un precio específico para usted
inmediatamente, sólo se requieren 60 segundos.
Usted toma la decisión de si el precio que calculamos
es el precio correcto para que usted haga el cambio.
¿Qué sucede cuando cambio a mc2?
Continuará recibiendo el mismo nivel de servicio
eléctrico a través del mismo sistema de transmisión
y distribución que actualmente opera ComEd. A
través de mc2, usted recibirá un precio de
abastecimiento de energía personalizado (por kWh),
fijo por 12 a 24 meses (dependiendo de la duración
de su acuerdo), sin cuotas de inscripción ni recargos
por terminación anticipada.
Si decido cambiar a mc2, ¿tengo que notificar a
ComEd?
No. Después de que seleccione a mc2 como su
proveedor de electricidad, nosotros notificaremos a
ComEd en su nombre. No necesita hacer nada más.

¿Cómo me facturarán?
Continuará recibiendo una factura de ComEd. Los
cargos de mc2 por el abastecimiento de electricidad
y servicios de transmisión se incluirán en la porción
de “Servicio de abastecimiento de electricidad” de su
factura ComEd. ComEd continuará facturándole los
“Servicios de distribución” y los “Impuestos”. Los
pagos se envían a ComEd a la dirección
proporcionada por la compañía de servicios.
¿A quién llamo si se interrumpe mi
abastecimiento de electricidad?
ComEd aún es responsable del abastecimiento
seguro y confiable de la electricidad que usted
compra de mc2. Continuará llamando a ComEd al
1-800-334-7661 cuando tenga problemas de
abastecimiento como apagones, problemas de
voltaje y emergencias de distribución.

Podłącz się do oszczędności w domu.
Zaoszczędź do 25% * lub więcej na
cenach energii elektrycznej w domu.
Nie ma opłat za zapisy, nie ma opłt za
rezygnację, nie ma ryzyka tylko oszczędności.
Dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić.
✓ Pobierz rachunek ComEd
✓ Wejdź do mc2energyservices.com
✓ P orównaj ceny i wybierz plan, który jest
odpowiedni dla Ciebi
Dlaczego moja cena w firmie mc2 różni się od
bieżącej stawki firmy ComEd?
Firma mc2 może kupować energię elektryczną na
rynku hurtowym po cenie, która potencjalnie może
być niższa niż opublikowane stawki taryfy firmy
ComEd. Dzięki temu możemy przenieść oszczędności
na naszych klientów.
Jaką „specjalną cenę dostaw” oferuje firma
mc2?
Firma mc2 oferuje każdemu klientowi specjalną cenę
dostawy w oparciu o jego indywidualne zużycie

energii elektrycznej. Firma mc2 pobiera Twój profil
zużycia energii elektrycznej od firmy ComEd i oblicza
specjalną cenę dostosowaną do klienta — trwa to
tylko 60 sekund. To klient podejmuje decyzję, czy
obliczona cena mu odpowiada na tyle, aby dokonać
zmiany.
Co się stanie, gdy dokonam zmiany firmy na
firmę mc2?
Wciąż będziesz otrzymywać usługi energetyczne na
tym samym poziomie i za pośrednictwem tej samej
linii przesyłowej i systemu dystrybucji, co
obsługiwane obecnie przez firmę ComEd. Za
pośrednictwem firmy mc2 otrzymasz specjalną cenę
dostaw (za kWh), stałą w okresie od 12 do 24
miesięcy (w zależności od okresu umowy), bez
ponoszenia opłat za podpisanie i wcześniejsze
rozwiązanie umowy.
Jeśli wybiorę firmę mc2, czy muszę
powiadamiać o tym firmę ComEd?
Nie. Po wybraniu firmy v jako dostawcy energii
elektrycznej powiadomimy firmę ComEd w Twoim
imieniu. Nie musisz nic więcej robić.

Go to mc2energyservices.com

Jak będzie wyglądało rozliczanie?
Wciąż będziesz otrzymywać jeden rachunek od firmy
ComEd. Opłaty firmy mc2 za dostawę energii
elektrycznej i usługi przesyłu będą uwzględnione w
części „Electricity Supply Service” (Usługa dostawy
energii elektrycznej) na rachunku z firmy ComEd.
Firma ComEd wciąż będzie obciążała klienta
kosztami „Distribution Services” (Usługi dystrybucji)
oraz “Taxes” (Podatki). Płatności wysyła się do firmy
ComEd na adres podany przez dostawcę.
Do kogo mam dzwonić w przypadku braku
prądu?
Firma ComEd wciąż jest odpowiedzialna za
bezpieczne i niezawodne dostawy energii
elektrycznej, którą kupujesz od firmy mc2. W
przypadku wszelkich problemów z dostawami, w
tym braków zasilania, problemów z napięciem i
awarii dystrybucji wciąż należy dzwonić do firmy
ComEd pod numer telefonu 1-800-334-7661.

