A Font-rubí, als últims anys, ha prosperat considerablement en l’àmbit de les comunicacions i
les noves tecnologies de la informació. Malgrat tot, una part del nostre municipi no disposa
encara de connexió ADSL convencional. Existeixen diverses possibilitats, amb diferents
prestacions i preus, per connectar-se a la xarxa Internet. Entre d’altres, podeu connectar-vos a
través de la tecnologia WiMax o via satèl·lit.

Des de fa uns anys, hi ha la possibilitat d’incorporar-se a la xarxa Wifipenedès
que existeix a Font-rubí gràcies al conveni establert entre l’ajuntament i aquesta
empresa:

Les connexions són:
Connexió proxy_____________________________8,5€ al mes +IVA
Té limitacions a l'hora de fer descàrregues i no s’hi poden connectar tablets,
mòbils,...amb totes les seves prestacions. Per altra banda, és una connexió
vàlida per a navegar, consultar correu, facebook,... .
Connexió Estandard
• Connexió ADSL de 3Mb reals (3Mb de baixada i 0,5Mb de pujada
____________________________________15€ al mes + IVA
No té cap tipus de limitació, ni a l'hora de descàrregues, ni a l'hora de
connectar-hi qualsevol dispositiu: mòbil, tablet,...
•

Hi estan treballant : connexió ADSL de 6Mb reals (6Mb de baixada i
0,5Mb de pujada)
_____________________________________20€ al mes + IVA

No té cap tipus de limitació, ni a l'hora de descàrregues, ni a l'hora de
connectar-hi qualsevol dispositiu: mòbil, tablet,...
• Telefonia fixa IP juntament amb una de les dues quotes anteriors
______________________________________7€ al mes + IVA
Consultar cobertura. La quota de telefonia fixa, inclou el manteniment de la
línia i 1000 minuts de trucades a fixes estatals. A més, ofereixen la possibilitat
de mantenir el mateix número de telèfon, demanant, ells mateixos i sense cap
cost addicional, la portabilitat de la línia que ja tingueu contractada, sigui amb
l'operador que sigui.
El cost de la instal·lació fa de mal dir sense haver vist la casa, una instal·lació
estàndard estaria al voltant de 140€ més IVA, en aquest preu estaria inclosa
l’antena que t’han d’instal·lar i 1 hora del tècnic.
Informa't, sense cap compromís trucant a Wifi Penedès: al telèfon d'informació
93 897 52 22, visitant la nostra pàgina web www.wifipenedes.cat o envian`s un
correu electrònic a l'adreça info@wifipenedes.cat

Podran quedar un dia per que un tècnic et fagi una visita, sense cap cost ni
compromís, en la qual et podrà fer un pressupost més ajustat a les teves
necessitats, i t'informarà de la cobertura i la possibilitat de serveis del teu nucli
concret.
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