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Chúng tôi chuẩn bị các đề xuất cho việc nâng cấp các cơ 
sở khác nhau và cải thiện hiệu suất của khách hàng.
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Từ khoá

Đặc tính

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt

 Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giải pháp năng lượng sau đây để đáp ứng yêu cầu từ khách hàng.
➢ Lĩnh vực kinh doanh ESCO: Chúng tôi cung cấp dịch vụ tiết kiệm năng lượng toàn diện cho các

cơ sở hiện có bao gồm cả kiểm toán năng lượng, thiết kế, cung ứng thiết bị, tài chính, bảo
dưỡng, đo lường và thẩm tra tiết kiệm năng lượng.

➢ Lĩnh vực kinh doanh Trung tâm Năng lượng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê ngoài tiện ích toàn
diện cho cơ sở mới và mở rộng bao gồm cả bộ làm lạnh, nồi hơi, điều hòa không khí và thiết bị
chiếu sáng.

➢ Cho thuê và bán trả góp: Chúng tôi hỗ trợ cung ứng thiết bị của khách hàng bằng cách cung cấp
dịch vụ tài chính bao gồm cho thuê và bán trả góp. Ở một số nước, khách hàng mua thiết bị có
thể hội đủ điều kiện được hưởng ưu đãi thuế.

 Công ty Cho thuê và Tài chính Mitsubishi UFJ, cung cấp dịch vụ phù hợp nhất cho khách hàng sử
dụng mạng lưới các đối tác của chúng tôi.

nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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Liên hệ:

Không sử dụng dịch vụ ESCO Sử dụng dịch vụ ESCO

Chi phí năng lượng Chi phí vận hành 
và bảo dưỡng

Chi phí bảo 
dưỡng

Chi phí sửa 
chữa

Số vốn đầu tư Phí dịch vụ Tiết kiệm cho 
khách hàng

[Một trường hợp ví dụ của một dự án ESCO 
(tổng chi phí trong thời hạn năm năm)]

<Dự án ESCO cho một cơ sở thương mại tại Trung Quốc>

[Hệ thống điều khiển điều hòa không 
khí lắp đặt trong dự án ESCO]

Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co., Ltd., Overseas Business Department
Tel: 03-6865-3025 Fax: 03-6865-3955
URL: http://www.lf.mufg.jp/english/index.html      E-mail: yusuke.itabashi@lf.mufg.jp

Hiệu quả hoặc nhận xét

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến

� Chúng tôi đã nhận được giải thưởng của Chủ tịch Trung tâm Tiết kiệm năng lượng, Nhật Bản trong 
giải thưởng lớn về Tiết kiệm năng lượng trong năm tài chính 2011 cho "Dự án ESCO tại các Khu 
phòng bệnh của Bệnh viện Đại học Nagoya.”

� Chúng tôi đã nhận được một giải vàng và một giải đồng trong "Chương trình trao giải dự án ESCO 
xuất sắc" được tài trợ bởi Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng, Nhật Bản.

� Vì có sự khác biệt và những hạn chế trong nội dung của các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp 
tùy theo từng nước, loại hình kinh doanh, quy mô của các cơ sở và điều kiện hiện trường, vui lòng 
đưa ra yêu cầu cho chúng tôi dựa trên cơ sở từng trường hợp cụ thể.

Trong nước: � 449 dự án liên quan đến ESCO được thực hiện tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2015; 
Số dư phí dịch vụ: 31.2 tỉ yên

Nước ngoài: � 10 dự án ESCO cho các nhà máy và cơ sở thương mại tại Trung Quốc.
 � Một dự án ESCO cho một nhà máy của công ty đặt tại Hồng Kông
 � Mười trường hợp cho thuê ở Thái Lan sử dụng Chương trình tài chính môi trường 

của IFC (Công ty Tài chính Quốc tế) ở Thái Lan
 (Tính đến tháng 8 năm 2016)

Chúng tôi thiết kế các giải pháp 
tài chính nhằm mang lại sự tiết 
kiệm cho khách hàng.

Phí dịch vụ bao gồm đầu tư ban 
đầu, lãi suất, chi phí đo lường, 
thẩm tra và các chi phí khác.

Cải thiện hiệu suất của toàn bộ 
hệ thống làm giảm chi phí vận 
hành và bảo dưỡng và chi phí 
sửa chữa.

Chi phí điện và sưởi ấm giảm 
được 5-20%.

� Cơ sở vật chất
• Diện tích xây dựng: 47,046 m2

• Số tầng: ba tầng trên mặt đất và một tầng hầm
� Dự án

• Loại hợp đồng: hợp đồng ESCO
• Thời hạn dự án: Năm năm (từ tháng 9 năm 2012)
• Tỷ lệ giảm CO2: 9.6%

� Thiết bị lắp đặt để tiết kiệm năng lượng
 Hệ thống điều khiển điều hòa không khí trung tâm 

để tiết kiệm năng lượng, hệ thống điều khiển điện 
để tiết kiệm năng lượng, đèn hiệu suất cao (LED), 
đèn sáng mái hiên




