F7 - Gói cước dành cho Hộ Gia đình

Đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình: Internet là công cụ tối ưu và tiện lợi nhất giúp các
cá nhân có thể hưởng mọi tiện ích cũng như khám phá kho tàng kiến thức vô tận, tận hưởng mọi
giải trí một cách tối ưu nhất.
FPT Bắc Giang xin
trân trọng gửi tới quý khách hàng gói dịch vụ Internet Cáp quang FTTH Gpon F7, rất phù hợp
với hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ 1 đến 2 máy tính phục vụ cho công việc như: Check mail,
Đọc báo, Nghe nhạc, Xem phim, Game online....

THÔNG TIN CHI TIẾT: GÓI F7

Nguyên Giá:
Tốc độ Download

200,000 vnđ
16 Mbps
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Tốc độ Upload

16 Mbps

Trả sau từng tháng :

Trang bị Modem Wifi 2 Port
Số tiền cước được giảm
Tiền Cước thuê bao/ tháng

300,000 vnđ
40,000 vnđ
160,000 vnđ

Trả trước 6 tháng:

Trang bị Modem Wifi 2 Port:
Số tiền khách hàng phải đóng
Ưu đãi đặt biệt

Miễn Phí
960,000 vnđ
Tặng Tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng:
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Trang bị Modem Wifi 4 Port

Miễn Phí

Số tiền khách hàng phải đóng

1,920,000 vnđ

Ưu đãi đặt biệt

Tặng Tháng cước 13 và 14

Ghi Chú:
* Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
* Khách hàng cá nhân chuyển từ mạng khác sang: Miễn phí 50% phí hòa mạng (cung cấp 1
Hóa đơn/Biên bản thanh lý cước trong 3 tháng gần nhất có trùng họ tên/địa chỉ đăng ký).
* Khách hàng thuê nhà, trọ: Đặt cọc 550.000 vnđ ; hoặc trả trước 1 năm.
* Khách hàng cam kết sử dụng trong vòng 24 tháng. Nếu huỷ hợp đồng trước thời hạn cam
kết phải trả lại thiết bị và bồi thường 1.100.000 đồng.

Quý khách có nhu cầu sử dụng đường truyền INTERNET của FPT liên hệ:

Mr Trung:

0916.056.800

Email: trungdq9@fpt.com.vn

Hoặc: Soạn tin nhắn theo cú pháp: " LapMang FPT " gửi tới số:

0916.056.800
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Facebook: https://www.facebook.com/hamchoi141ttg

Tư vấn và làm thủ tục tại nhà!

của FPT!

Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ

www.fptbacgiang.com

Lắp đặt internet fpt Bắc Giang, Lắp mạng ở thành phố Bắc Giang, lap dat mang internet
fpt bac giang, Lắp mạng fpt Bắc Giang, Mang fpt Bắc Giang, Tổng Đài lắp mạng internet
fpt Bắc Giang, Địa chỉ công ty fpt bắc giang, dia chi cong ty fpt bac giang, cap quang fpt
bac giang, dang ky cap quang fpt bac giang, fpt bac giang, fpt hiep hoa, fpt viet yen, fpt
hiep hoa bac giang, fpt viet yen bac giang Số điện thoại fpt Bắc Giang, Cáp quang fpt
Bắc Giang, Gói cước fpt Bắc Giang, itneternet fpt Bắc Giang, Lắp fpt Bắc Giang, Lắp đặt
fpt tại Hiệp Hòa Bắc giang, FPT Hiệp Hòa, FPT huyện Hiệp Hòa Bắc Giang, Cáp Quang
FPT Hiệp Hòa, Cáp FPT Hiệp Hòa, Lắp internet FPT bắc giang, T Huyện Hiệp Hòa, Lắp
Mạng ở Hiệp Hòa, Mạng Hiệp Hòa, Lap mang fpt Viet Yen, Dang Ky FPT Viet Yen, Lap dat
fpt Viet Yen, internet fpt Viet Yen, Dang Ky lap dat internet fpt Viet Yen, FPT Bich Dong
Viet Yen, Lap mang FPT Bich Dong Viet Yen, cáp quang bắc giang, cáp quang yên dũng,
cáp quang việt yên, cáp quang hương gián, cáp quang tân an, cáp quang fpt tân an, cáp
quang fpt hương gián, cáp quang thái đào, cáp quang fpt thái đào, cáp quang fpt nội
hoàng, cáp quang nội hoàng, cáp quang vân trung, cáp quang fpt vân trung, fpt 2017, fpt
cáp quang bắc giang 2017, combo fpt bắc giang, truyền hình fpt bắc giang, công nghệ fpt
bắc giang, net fpt bắc giang, bắc giang cáp quang, bắc giang adsl, bắc giang ftth, bắc
giang truyền hình, bóng đá fpt bắc giang, xem ngoại hạng anh cùng fpt bắc giang, cúp
c1 fpt bắc giang
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