
The Internet belongs in the home and can help you connect with loved ones near and far. 
Internet EssentialsSM from Comcast brings affordable Internet home, along with free  

training classes designed just for you. You may qualify if you are at least 62 years old  
and receive state and/or federal assistance.

WE SHOULD
ALL BE 

CONNECTED

Call 1-855-804-8010 or visit 
InternetEssentials.com/Seniors

/month 
+ tax9$ .95

• No credit check
• No installation fee

• No term contract
•  WiFi router included

HIGH-SPEED HOME INTERNET

Available online, in person, and in print
FREE INTERNET

TRAINING

A LOW-COST COMPUTER AVAILABLE
•  Includes 

Microsoft Office
• 90-day warranty
•  Includes Norton™ 

Security Suite

149 + tax
$ .99

Restrictions apply. Only available in certain states. Not available in all areas. Limited to new Internet Essentials residential customers. Must be age 62 or older and receive 
qualifying federal and/or state public assistance. Requires supporting documentation from the current or previous year. Limited to service to a single outlet. Subject to 
Internet Essentials program terms and conditions. Call 1-855-850-4550 or visit InternetEssentials.com/seniors for a list of states covered by the program and complete 
details. © 2015 Comcast. All rights reserved.



Internet thuộc về căn nhà quý vị và có thể giúp kết nối với người thân xa gần. 
Internet EssentialsSM từ Comcast mang Internet về nhà với giá phải chăng. Thêm 

vào đó, còn có các khóa huấn luyện thích hợp cho quý vị. Quý vị có thể đủ điều kiện 
tham gia nếu từ 62 tuổi trở lên và nhận trợ cấp từ tiểu bang và/hoặc liên bang. 

TẤT CẢ 
CHÚNG TA PHẢI 
ĐƯỢC KẾT NỐI

Gọi 1-855-804-8010 hoặc ghé  
InternetEssentials.com/Seniors

/mỗi tháng  
+ thuế  9$ .95

•  Không kiểm tra tín dụng
• Không chi phí mở 

đường dây

•  Không cần hợp đồng 
•  Bao gồm WiFi 

INTERNET TỐC ĐỘ CAO TẠI NHÀ

Học trực tuyến, hoặc tại lớp hoặc qua sách vở 
MIỄN PHÍKHÓA HUẤN LUYỆN 

DÙNG INTERNET 

MÁY VI TÍNH GIÁ THẤP 
• Bao gồm ứng dụng 

Microsoft Office
• Bảo hành 90 ngày 
• Bao gồm ứng dụng 

Norton™ Security Suite
149 + thuế

$ .99

Giới hạn áp dụng. Không áp dụng tại tất cả các tiểu bang. Không áp dụng tại tất cả các vùng. Chỉ dành cho khách hàng tư gia mới của chương trình Internet Essentials. Phải từ 62 tuổi 
trở lên và nhận trợ cấp liên bang và/hoặc tiểu bang. Cần cung cấp giấy tờ liên quan của năm hiện tại hoặc năm vừa qua. Giá quảng cáo áp dụng cho một ổ cắm. Tùy thuộc vào qui định 
và luật lệ của chương trình Internet Essentials. Gọi 1-855-850-4550 hoặc ghé InternetEssentials.com/seniors để biết danh sách các tiểu bang được phục vụ bởi chương trình cùng các 
chi tiết khác. ©2015 Comcast. Lưu giữ mọi quyền.


