Comunicado de Imprensa
Upgrade da velocidade de internet, a partir de 1 de Fevereiro, sem acréscimo de custos na mensalidade

TVCABO oferece Internet cada vez mais rápida


Actuais clientes têm Internet mais rápida sem quaisquer custos acrescidos;



Aumento de velocidades de download e upload

Luanda, 6 de Fevereiro de 2012 - A TVCABO, operador pioneiro na distribuição simultânea de Televisão e de
Internet por Cabo, fez um upgrade dos seus serviços de Internet a partir de 1 de Fevereiro, oferecendo
velocidades de download e upload cada vez mais rápidas e a mesma fiabilidade e performance do serviço às
quais habituou o mercado.

Desde dia 1 de Fevereiro que os clientes do plano 256Kb passaram a ter acesso a uma velocidade de 512Kb
para downloads, enquanto os clientes do plano 512Kb passam para uma velocidade de 768Kb. Em ambos os
planos a velocidade máxima de upload teve um upgrade de 128Kb para 256Kb. Os planos de internet 2Mb e
8Mb também viram a suas velocidades de upload aumentadas para 512Kb e 768Kb, respectivamente. As
mensalidades e tráfego contratado não sofreram alteração.

Para além desta novidade, a TVCABO continua a promover, diariamente entre a meia-noite e as sete da
manhã, a Happy Hour com tráfego ilimitado para todos os planos de internet da TVCABO.

Com este novo upgrade, a TVCABO prossegue a sua aposta contínua na criação de valor para os seus
clientes e reforça a sua posição de destaque no mercado Angolano.
Planos de Internet da TVCABO
Plano

Velocidades

Tráfego Contratado

Preço

512 Kb

até 512 Kb Down / 256 Kb Up

6 GB

6.900 Akz/mês.

768 Kb

até 768 Kb Down / 256 Kb Up

10 GB

9.900 Akz/mês

1 Mb

até 1 Mb Down / 256 Kb Up

25 GB

19.900 Akz/mês

2 Mb

até 2 Mb Down / 512 Kb Up

45 GB

31.900 Akz/mês

4 Mb

até 4 Mb Down / 512 Kb Up

70 GB

44.900 Akz/mês

8 Mb

até 8 Mb Down / 768 Kb Up

100 GB

59.900 Akz/mês

10 Mb

até 10 Mb Down / 1 Mb Up

150 GB

89.000 Akz/mês

HAPPY HOURS - das 0h00 às 7h00, todos os dias da semana. Neste período o tráfego não é contabilizado.

Para mais informações, por favor contactar:
222 680 002 | tvcabo@tvcabo.co.ao

