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Internet Essentials cho phép quý vị dùng Internet với tốc độ cao và giá 
phải chăng. Quý vị đủ điều kiện nếu quý vị có ít nhất một con hợp lệ 
hưởng Chương trình Ăn trưa Quốc gia tại trường, được trợ cấp thuê nhà 
qua HUD hoặc là cựu quân nhân có lợi tức thấp đang được trợ cấp của 
tiểu bang/liên bang.

INTERNET ESSENTIALSSM QUA COMCAST
INTERNET TỐC ĐỘ CAO VỚI GIÁ PHẢI CHĂNG

HÃY GHI DANH NGAY 

InternetEssentials.com 
1-855-846-8376

mỗi tháng + thuế9$ 95
KHÔNG CẦN HỢP ĐỒNG

KHÔNG KIỂM TRA TÍN DỤNG

KHÔNG LỆ PHÍ LẮP ĐẶT

BAO GỒM DỊCH VỤ WiFi TRONG NHÀ

SỬ DỤNG 40 LẦN, MỖI LẦN 1 GIỜ, CÁC 
ĐIỂM NÓNG XFINITY WiFi NGOÀI NHÀ 
MỖI 30 NGÀY

Áp dụng một số giới hạn. Không có ở tất cả mọi nơi. Dịch vụ Internet Essentials chỉ giới hạn cho những khách hàng dân cư mới và hội đủ các điều kiện được hưởng chương trình. Giá quảng cáo áp dụng cho một ổ cắm. Tốc 
độ thực sự có thể thay đổi và không bảo đảm. Sau khi đã tham gia vào chương trình Internet Essentials, nếu khách hàng được xác định là không còn đủ điều kiện hưởng chương trình này và chọn một dịch vụ Internet Xfinity 
khác, khách hàng sẽ phải trả mức lệ phí của dịch vụ Internet được chọn. Tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện của chương trình Internet Essentials. Điểm nóng WiFi: Có tại một số địa điểm. Cần có máy điện toán xách tay 
hay máy di động có thể sử dụng WiFi phù hợp. Giới hạn sử dụng bốn mươi lần, mỗi lần 60 phút, mỗi 30 ngày cho mỗi người cho mỗi trương mục. Nếu dùng dưới 60 phút trong một lần sử dụng, sẽ mất số phút còn lại cho lần 
đó. Không chuyển số phút không dùng đến trong một lần sử dụng hay trong 30 ngày của kỳ gửi hóa đơn qua lần sau hay 30 ngày của kỳ hóa đơn kế tiếp. Không chịu trách nhiệm cho việc mất dữ liệu vì lý do ngừng Internet 
hay vì bất cứ lý do nào khác. Giới hạn tối đa 10 máy có thể ghi danh vào một trương mục Xfinity WiFi On Demand. Không thể nhập chung với những chương trình quảng cáo khác. Gọi số 1-855-846-8376 để biết thêm mọi chi 
tiết và điều kiện giới hạn, hoặc vào trang mạng InternetEssentials.com. © 2018 Comcast. Giữ mọi bản quyền. 1708NSLP-Vietnamese-FLY-0818


