ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Số:

TB-TTQLKTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 04 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc đưa vào hoạt động hệ thống mạng dây tại KTX khu A mở rộng
Nhằm hỗ trợ, phục vụ sinh viên trong việc truy cập Internet trong thời gian ở Ký
túc xá, sau thời gian thi công và đưa vào hoạt động thử nghiệm, đến nay hạ tầng mạng dây
vào từng phòng ở sinh viên đã hoàn thiện và đưa vào hoạt động chính thức. Để giúp các
bạn sinh viên thuận tiện trong việc chọn lựa gói dịch vụ sử dụng, Trung tâm Quản lý Ký
túc xá thông báo đến các bạn sinh viên các mệnh giá thẻ như sau:
1. Thẻ 07 ngày
:
30.000 VNĐ với băng thông 4.0Mbps.
2. Thẻ 30 ngày GAMES
:
80.000 VNĐ với băng thông 3.0Mbps.
3. Thẻ 30 ngày PRO
:
110.000 VNĐ với băng thông 4.0Mbps.
4. Thẻ 30 ngày GLOBAL
:
150.000 VNĐ với băng thông 5.0Mbps.
5. Thẻ 30 ngày ROOM*
:
320.000 VNĐ với băng thông 12Mbps
 Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 05/11/2015.
 Thông tin khuyến mãi: trong thời gian từ ngày 05/11 đến ngày 30/11/2015,
Trung tâm Tặng thêm 100% thời gian sử dụng internet, và được cộng trực tiếp vào thời
gian của thẻ, không áp dụng cho thẻ ROOM
 Ghi chú:
-

Miễn phí lắp đặt ban đầu và trang bị 01 switch cho tất cả các loại thẻ

-

Gói ROOM* được trang bị 01 Switch và 01 Router miễn phí

-

Băng thông của tất cả các thẻ được áp dụng là băng thông trong nước

 Chúng tôi cam kết, đảm bảo băng thông của mỗi gói dịch vụ đúng như thông báo.
 Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu cần hỗ trợ kỹ thuật, các bạn vui lòng liên hệ

số điện thoại sau:

Hotline: 0941 977 677.
Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:

-

Ban Giám đốc;
Các đơn vị;
Lưu: VT, VHTT-HTSV.
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