
Offer ends June 30, 2020. Restrictions apply. Limited to Internet Essentials (“IE”) service from Comcast for new residential customers meeting certain eligibility criteria. Offer limited to 2 months of 
complimentary Internet Essentials service. Taxes extra. After promotion, regular rates apply. Comcast’s current rate is $9.95/mo. (subject to change). Advertised price applies to a single outlet. Actual 
speeds may vary and are not guaranteed. For factors affecting speed visit www.xfinity.com/networkmanagement. If a customer is determined to be no longer eligible for the IE program, regular rates 
will apply to the selected Internet service. Subject to Internet Essentials program terms and conditions. May not be combined with other offers. Call 1-855-846-8376 for restrictions and complete details 
or visit InternetEssentials.com. © 2020 Comcast. All rights reserved. FLY-ILL-POR-2MO-0320

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:

1

2

3

4

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.



O Internet Essentials da Comcast traz a você internet de alta 
velocidade a preços acessíveis. Queremos tornar a conexão com 
a internet para famílias de baixa renda mais fácil, para que 
possam trabalhar de casa, acessar recursos educacionais e ficar 
em contato com amigos e familiares com mais facilidade. Você 
pode ser qualificar para 2 meses gratuitos do serviço Internet 
Essentials. Disponível exclusivamente para novos clientes do 
Internet Essentials. Inscreva-se até 13 de maio de 2020.  

Oferta válida até 13 de maio de 2020. Pode haver restrições. Limitado ao serviço Internet Essentials (IE) da Comcast para novos clientes residenciais que satisfazem determinados critérios de 
qualificação. Oferta limitada a 2 meses gratuitos do serviço Internet Essentials. Impostos são extra. Depois da promoção, serão cobrados os preços normais. O preço atual da Comcast é $9.95/mês 
(sujeito a alterações). O preço anunciado aplica-se a um único ponto de conexão. As velocidades reais podem variar e não são garantidas. Para saber os fatores que afetam a velocidade, acesse 
www.xfinity.com/networkmanagement. Se for determinado que o cliente não se qualifica mais para o programa IE, os preços normais se aplicarão ao serviço de internet selecionado. Sujeito aos 
termos e condições do programa Internet Essentials. Não pode ser combinado com outras ofertas. Ligue para 1-855-846-8376 para informar-se das restrições e obter os detalhes completos, ou acesse 
InternetEssentials.com. © 2020 Comcast. Todos os direitos reservados. FLY-ILL-POR-2MO-0320

2 meses gratuitos de  
internet de alta 
velocidade da Comcast $9.95

Sem contrato
Sem consulta de crédito
Sem taxa de instalação
Até 25/3 Mbps

Por mês + impostos  
após o preço promocional

Inscreva-se agora mesmo!

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

Você pode se qualificar, se:

1

2

3

4

Qualificar-se para programas 
de assistência pública como o 
Programa Nacional de Lanche 
Escolar, auxílio-residência, 
Medicaid, SNAP, SSI e outros. 

Morar em uma área onde 
o Serviço de Internet da 
Comcast é disponibilizado.

Não tiver sido um cliente 
de internet da Comcast nos 
últimos 90 dias.

Não tiver nenhum débito 
pendente com a Comcast nos 
12 meses anteriores.*

*  Devido à emergência do coronavírus, 
famílias com débitos pendentes ainda 
podem se qualificar, se aprovadas até 
13/5/20.


