ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਰਟ ਗਾਈਡ

ਘਰ ਵਿਖੇ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੇ

npower.com/
energysaving

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ
ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਬਾਥਰੂਮ:
ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਮਿੰਟ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ
ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸ਼ਾਵਰਹੈਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੁਆਰਾ
ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਘਟਾਓ।

ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਏਨਰਜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ
ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਬੈਡਰੂਮ:
SO FAR

18:23

Electricity:

£5.30

£3.92

ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

£ 2.22 /h
£ 4.32

Gas:

£8.28

Used so far today:77.8kWh

Today

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ
ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਰੇਡਿਏਟਰ ਵਾਲਵ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ
ਹਨ।

(ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਲਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਓਗੇ)

ਬੈਠਕ:
ਆਪਣੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੂੰ 18°C ਤੋਂ 21°C
ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਟ ਕਰੋ

ਰਸੋਈ:
ਬੱਚਤਾਂ: £7*

*ਬੱਚਤ ਦਾ ਅਨੁ ਮਾਨ 22°C ਤੋਂ 21°C ਤਕ ਗੈਸ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘੱਟ
ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ

ਬੱਚਤਾਂ: £80*

£97*

ਉਦੋਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਵਹਿੰਦੇ ਨਲਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਂਡੇ ਧੌਣ
ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ
ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਵੋ

ਬੱਚਤਾਂ: £13*

£13*
£30*

ਬੱਚਤਾਂ: £6

*

ਆਪਣੇ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ ਈਕੋ ਸੈਟਿੰਗ ਦਾ
ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ

ਬੱਚਤਾਂ: £6*

ਮਿੱਥ: ਇੰਸੁਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ
ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
	ਤੱਥ: ਡ੍ ਰਾਫਟ ਪਰੂਫਿੰਗ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜੇ ਅਤੇ
ਫਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਕਰਟਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ
ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ* ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ £25-£35 ਦੀ
ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿੱਥ: ਤਾਪ ਜੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ
ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ
ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 ੱਥ: ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ
ਤ
ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ
ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਠੰਢਾ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/
ਟਾਇਮਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਪ ਜੰਤਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ
ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ
ਟਾਇਮਰ ਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ ਜੰਮ
ਜਾਣ ਦੀ ਨਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ ਬਲਬ

ਬੱਚਤਾਂ: £30*

ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ
ਤਰ੍ ਹਾਂ ਭਰੋ ਅਤੇ 30°C ਤੇ ਧੋਵੋ

ਗਰਮ ਕਰਨਾ

ਰੇਡਿਏਟਰ

ਬੱਚਤਾਂ: £97*

ਕੇਤਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉਬਾਲੋ
ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ

ਮਿੱਥ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਉਦੋਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ

£80

*

£29*

£7*

ਬੱਚਤਾਂ: £30*

£30*
£6*

£6*

ਬਾਗ:
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ
ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਓ

*ਇੱਕ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਅਧਾਰਤ,
ਅਨੁ ਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ (ਏਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਟ੍ਰਸਟ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2016)।

ਬੱਚਤਾਂ: £29*

ਮਿੱਥ: ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਈਟ ਵਾਲੇ
ਬਲਬ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼
ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।
 ੱਥ: LED ਲਾਈਟ ਬਲਬ ਸਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਤ
ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ
ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ
ਸਮਾਨ ਹੈਲੋਜਨ ਬਲਬ ਦੁਆਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ
ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ
ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕੀਤਾ:
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ(ਰਾਂ)
ਨੂੰ ਫਿਟ ਕੀਤਾ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਏਨਰਜੀ
ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ
ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿਵੇਂ
ਕਰਨਾ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ
ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ
ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸਾਏ

ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਰਟ
ਏਨਰਜੀ ਡਿਸਪਲੇ
ਇਹ ਪਾਊਂਡਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ
ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ - ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ
ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ
ਏਨਰਜੀ ਸਰਵੇਖਣ
ਇੱਥੇ ਜਾਓ: npower.com/energysaving

1.

••
2.
3.

ਸਥਾਪਨਾ ਮਿਤੀ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ
ਇਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ
ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ npower.com/
smartfeedback
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁਛਦੇ ਹੋਏ
ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਕਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।

ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ

ਸਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਏਨਰਜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ
ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਨਿਜੀਕ੍ਰਿਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

••

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਛੋਟ
ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ

••

ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਜਾਓ: npower.com/contactus
ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ: 0800 073 3000
0800 413 016

(ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਨਿਕੋਮ/ਟੈਕਸਟਫੋਨ)
ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 8.00 ਵਜੇ ਤਕ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6.00 ਵਜੇ ਤਕ

18:23

£3.92
Used so far today:77.8kWh

ਸਹੀ ਬੋਆਇਲਰ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀਆਂ
ਖਿੜਕੀਆਂ, ਇੰਸੁਲੇਸ਼ਨ, ਲਾਈਟਾਂ, ਘਰ ਸਬੰਧੀ
ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ
ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
energysavingtrust.org.uk ਤੇ ਜਾਓ
ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ:
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ
ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ 0300 123 1234
(ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ)

ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ:
ਸਕੋਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਮ ਏਨਰਜੀ ਹੋਟਲਾਇਨ
(ਸਕੋਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ) ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ
0808 808 2282

ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਪੁਸਤਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਿੰਟ, ਬਰੇਲ ਜਾਂ
ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਫਤ
ਸਮਰਥਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 0808 172 6999

ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ: ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 0800 ਜਾਂ 0808 ਵਾਲੇ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 0300 ਵਾਲੇ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ 01 ਜਾਂ 02 ਨੰ ਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ 'ਇੰਕਲੁ਼ ਜ਼ਿਵ ਮਿੰਟ' ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 0300 ਵਾਲੇ ਨੰ ਬਰ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
npower (ਐੱਨਪਾਵਰ) ਇੱਕ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਪਾਵਰ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰ. 3653277), ਐੱਨਪਾਵਰ ਗੈਸ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰ. 2999919)
ਸਮੇਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਐੱਨਪਾਵਰ ਨੋ ਰਦਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰ. 3432100), ਐੱਨਪਾਵਰ ਨੋ ਰਦਨ ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰ.
2845740), ਐੱਨਪਾਵਰ ਯੋਰਕਸ਼ਾਇਰ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰ. 3937808) ਅਤੇ ਐੱਨਪਾਵਰ ਯੋਰਕਸ਼ਾਇਰ ਸਪਲਾਈ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰ. 4212116)। ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਦਫਤਰ: Windmill
Hill Business Park, Whitehill Way, Swindon, Wiltshire, SN5 6PB
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