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2 Months of Free  
High-Speed Internet 
from Comcast $9.95

No Term Contract
No Credit Check
No Installation Fee
Up To 25/3 Mbps

Per Month + Tax  
after promotional pricing

Apply Now!

InternetEssentials.com
1-855-8-INTERNET
(1-855-846-8376)

You may qualify if you:
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Are eligible for public assistance 
programs like the National School 
Lunch Program, housing assistance, 
Medicaid, SNAP, SSI, and others. 

Live in an area where Comcast 
Internet Service is available.

Internet Essentials from Comcast brings you affordable, high-speed 
Internet. We want to make it easier for low-income households to get 
connected so they can more easily work from home, access educational 
resources, and stay in contact with friends and family. You may be 
eligible for 2 months of free Internet Essentials service. Available 
for new Internet Essentials customers only. Apply by June 30, 2020.  

Have not subscribed to Comcast 
Internet within the last 90 days.

Have no outstanding debt 
to Comcast that is less than 
one year old.*

* Due to the Coronavirus emergency, 
households with outstanding debt may still be 
eligible if approved by 6/30/2020.



توفر لك Internet Essentials من Comcast إنترنت عالي السرعة وبأسعار معقولة. 

نريد أن نجعل التواصل لألسر منخفضة الدخل أسهل حتى تتمكن من العمل بسهولة أكبر 

بقاء على اتصال مع األصدقاء والعائلة.  قد  من المنزل، والوصول إلى الموارد التعليمية، وال

تكون مؤهالً للحصول على خدمة Internet Essentials المجانية لمدة شهرين.    متاحة 
لعمالء Internet Essentials الجدد فقط.  تقدم بطلب قبل 13 مايو/أيار 2020.         

ية.  مدة شهرين. الضرائب اإلضاف ية محدودة ل نة. عرض خدمة  Internet Essentials المجان ّي ية مع ير أهل يهم معاي ذين تنطبق عل يمين الجدد ال مق لعمالء ال يود. تقتصر خدمة    Internet Essentials (“IE”) من Comcast ل ق م تطبيق ال ت ار 2020. ي تهي العرض في 13 مايو/أي ن ي
  .www.xfinity.com/تي تؤثر على السرعة، تفضل بزيارة ها. لمعرفة العوامل ال ية وال يمكن ضمان فعل فذ واحد. قد تختلف السرعات ال م تطبيق السعر المعلن عنه على من ت تغير(. ي ل ابل ل ا. )ق ادية. إن سعر Comcast الحالي هو 9.95 دوالر شهرًي ي بعد العرض، تطبق األسعار االعت
م 8376-846-855-1  لمعرفة  امج Internet Essentials. ال يمكن دمجه مع العروض األخرى. اتصل على رق نود وشروط برن ب عادية على خدمة اإلنترنت المحددة. يخضع ل م تطبيق األسعار ال ت امج IE، فسي برن ل م يعد مؤهالً ل د أن العميل ل م تحدي networkmanagement إذا ت

FLY-ILL-ARA-2MO-0320 .جميع الحقوق محفوظة .InternetEssentials.com. © 2020 Comcast ارة ة أو تفضل بزي كامل تفاصيل ال يود وال ق ال

شهران من اإلنترنت المجاني 
عالي السرعة مقدم من 

Comcast

بدون عقد   محدد المدة
بدون فحص لالئتمان

بدون رسوم تثبيت
حتى 25/3 ميجابت في الثانية

 في الشهر + الضريبة 
بعد السعر الترويجي

!نآلا مدقت

InternetEssentials.com
1-855-8-INTERNET
(1-855-846-8376)

قد تكون مؤهالً إذا كنت:
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مؤهل للحصول على برامج المساعدة العامة مثل 
البرنامج الوطني للغداء المدرسي، والمساعدة السكنية، 

و Medicaid ، و SNAP ، و SSI وغيرها. 

تعيش في منطقة تتوفر فيها خدمة 
.Comcast اإلنترنت من

لم تشترك في إنترنت Comcast خالل آخر 
90 يوًما.

 Comcast ال يوجد لديك ديون مستحقة لشركة
منذ أقل من عام واحد.*

*  بسبب حالة الطوارىء التي نمر بها بسبب فيروس كورونا، قد 
تظل األسر التي لديها ديون مستحقة مؤهلة إذا تمت الموافقة 

على طلبهم بحلول 5/13/20.

$9.95


