
Chương trình hỗ trợ khẩn cấp giá mạng Internet của Liên Bang

Hiện tại đã sẵn sàng thông qua mạng ALLO

ALLO đang cung cấp dịch vụ internet miễn phí hoặc có hỗ trợ giá cho
các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia các chương trình thu nhập thấp,
bị mất việc làm hoặc bị mất thu nhập đáng kể trong đại dịch COVID 19.
Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ được giảm giá tới $70 cho dịch vụ internet
hàng tháng của mình.

Lựa chọn gói mạng mà gia đình quí vị muốn:

Không yêu cầu hợp đồng
 Tốc độ cực nhanh
 Kết nối đáng tin cậy và an toàn
Hỗ trợ gói cài đặt chuẩn và MIỄN PHÍ
Bộ định tuyến ALLO MIỄN PHÍ
Giá đã bao gồm thuế, phí và thiết bị internet
Dịch vụ thân thiện từ nhân viên địa phương

500/500 Mbps – miễn phí/tháng*
GIG/GIG – $29/tháng

Call, click or visit us!

Quí vị cần phải đăng ký với FCC để tiếp tục nhận hỗ trợ giảm giá. 

Internet cáp quang ALLO cho phép bạn làm việc, học tập và giải trí
thoải mái hơn bao giờ hết.

© 2021 Allo Communications. ALLO là thương hiệu đã đăng ký của Allo Communications. Đã đăng ký Bản quyền. Giá đã bao
gồm tất cả các loại thuế / phí và áp dụng cho các căn nhà dân cư tại ALLO các khu vực có thể kinh doanh. Tốc độ tải xuống / tải

lên khả dụng trên kết nối internet cáp quang bằng bộ định tuyến ALLO. Giảm giá 70 đô la (50 đô la từ FCC, 20 đô la từ ALLO) cho
500 Mbps và 1 GIG sẽ được áp dụng cho hóa đơn hàng tháng của bạn miễn là có tài trợ từ FCC. Sau đó, mức giá tiêu chuẩn sẽ
được áp dụng. Mức chiết khấu chỉ áp dụng cho các hộ gia đình đáp ứng các tiêu chuẩn của chương trình Phúc lợi Băng thông
rộng Khẩn cấp (EBB). Quí vị có thể tìm thấy các yêu cầu để đủ điều kiện của Liên bang tại fcc.gov/broadbandbenefit. Ưu đãi có

thể được thay đổi hoặc ngừng mà không cần thông báo. Xem AlloFiber.com/EBB để biết chi tiết đầy đủ.
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866-481-2556
AlloFiber.com/EBB


