
معقولة. بأسعار  منزلية  إنرتنت   خدمة 
فرص ال تصدق.

التوفر يف عنوانك. متثل رسعات اإلنرتنت أقىص قدرات رسعة الخدمة من الشبكة. قد تتفاوت رسعة  5 دوالرات/شهريًا( بناء عىل  الثانية لقاء  3 ميجا بت يف  10 دوالرات/شهريًا أو  الثانية لقاء  والية. قد يتم توفري رسعات أقل )5 ميجا بت يف  املنترش عرب 21   AT&T التكمييل. ***متوفر فقط يف مناطق تواجد كابل  التأمني  التكميلية. **دخل  التغذية  *برنامج مساعدة 
600 جيجا بايت يف الشهر بناء عىل  300 جيجا بايت أو  150 جيجا بايت أو  بيانات مسموح بها تبلغ  att.com/speed101. األسعار ال تشمل الرضائب. سوف تشتمل الخدمة عىل كمية  الجهاز وال يتم ضامنها. للمزيد من املعلومات، تفضل بزيارة  الداخلية وقدرات  الفعلية بناء عىل عوامل تشمل زيارات املوقع وقدرة موفر املحتوى وعوامل إدارة الشبكة  العميل 

50 جيجا بايت.  بياناتك حتى لو استخدمت أقل من  الزائد عن خطة  البيانات  50 جيجا بايت من استخدام  تلقائيًا عن كل  10 دوالرات  الشهرية، سوف يحتسب عليك  الشهري املسموح به لخطتك  الحد  تتلقاها.  إذا تخطيت  التي  الحدمة  نوع ورسعة 
لها. التابعة  أو الرشكات   AT&T الفكرية لرشكة  للملكية  العالمات املوجودة هنا عبارة عن عالمات تجارية تخضع  وغريها من   AT&T AT&T وشعار  الحقوق محفوظة.  ©2016. جميع  الفكرية   AT&T الالسليك. تنطبق قيود أخرى. ملكية  †يتطلب وجود جهاز يدعم االتصال   .att.com/internet-usage بزيارة  املعلومات، قم  ملزيد من 

بالفرص.  الرقمي ميلء  العامل 

االتصال باألصدقاء واألهل وما يهمنا.   AT&T تسهل رشكة 

إذا كنت مقياًم يف كاليفورنيا وكان فرد واحد فقط من أفراد أرستك 

SSI**، فقد تكون مؤهالً  يتلقى منافع  SNAP* أو  برنامج  مشاركًا يف 

الثانية  10 ميجا بت يف  املنزلية برسعة  للحصول عىل خدمة اإلنرتنت 

10 دوالرات فقط.*** البالغ  بسعر مخفض 

الوصول من AT&T يدخلك اإلنرتنت حتى تتمكن من:

املنزيل بالواجب  القيام   •

الوظائف  البحث عن   •

الفواتري • دفع 

والرتفيه واملعلومات  لألخبار  الوصول   •

باإلضافة إىل عدم وجود عقد وعدم دفع وديعة وعدم وجود رسوم 

تركيب.

  AT&T منزلية واتصل بشبكة   Wi-Fi احصل عىل بوابة “جيت واي” 

 – بأكملها  املحلية  سبوت”  “هوت  الفعالية  الالسلكية  االتصاالت  لنقاط 
† مشمولة يف السعر األسايس دون تكلفة إضافية. 

للتأهل. أخري  متطلبات  تنطبق 

للحصول عىل معلومات   att.com/access بزيارة موقع  تفضل 

التقديم.  كيفية  ومعرفة  كاملة 

أو اتصل بالرقم 1-855-220-5211

دوالرات شهرًيا فقط.  10 إنرتنت مقابل 


