
*Permanència de 12 mesos fibres soles i addicionals // Permanència de 3 mesos fibres + mòbil//  FIX de franc amb 
trucades  il·limitades a fixos nacionals i 60 minuts a mòbils nacionals  //  Segona línia GRATIS de 3GB i trucades  
il·limitades amb els packs de fibra+fix+mòbil, limitada a 1 unitat per paquet de Fibra + Mòbil. // Línia addicional de franc 
durant 5 mesos vàlid per altes i portabilitats // Fibra 1000Mb cobertura indirecta velocitat 1000Mb/ 1000Mb // Fibra 
1000Mb cobertura directa velocitat 1000 Mb/300 Mb *Línia Addicional de franc durant 5 mesos de la mateixa capacitat que la línia principal de paquet de FIBRA+MÒBIL.

Vàlid des del 16/05/2022

CONDICIONS PARTICULARS

*25GB + abonament de 25GB de regal per altes noves i portabilitats 

*Regal per altes noves i portabilitats 

*Regal per altes noves i portabilitats 

Document Intern. No per entregar als clients

*10GB + abonament de 10GB de regal per altes noves, portabilitats i migracions. 

*GB Il·limitats 100 Gb a màxima velocitat superats 100 GB velocitat baixa a 16 Kbps

*GB Il·limitats 100 Gb a màxima velocitat superats 100 GB velocitat baixa a 16 Kbps

*Preu especial si es paquetitza amb un producte de Fibra+Mòbil.

FIBRA +  MÒBIL

MÒBIL

FIBRA 

’00
€/mes17MÒBIL 50GB*

+ trucades il·limitades

’00
€/mes14MÒBIL 20GB

+ trucades il·limitades

’00
€/mes25MÒBIL GB Il·limitats*

+ trucades il·limitades

’00
€/mes9MÒBIL 5GB

+ trucades il·limitades

FIBRA 300Mb + Fix ’95
€/mes*29

Mòbil 5GB + 10GB ADD� Mòbil 25GB + 15GB ADD� Mòbil 60GB + 25GB ADD�

 3GB + trucades il·limitadesi emportat un mòbil línia de de REGAL

*Després de 3 mesos al preu de 39.95€/mes.

FIBRA 600Mb + Fix ’95
€/mes*29*Després de 3 mesos al preu de 44.95€/mes.

’95
€/mes*39FIBRA 

300Mb
MÒBIL

25GB + 15GB* FIX+ +
6€
TV

’95
€/mes*49FIBRA 

600Mb
MÒBIL

25GB + 15GB* FIX+ +
6€
TV

’95
€/mes59FIBRA 

1000Mb
MÒBIL

GB Il·limitats* FIX+ +
6€
TV

5GB
6€

25GB
10€

60GB
18€

100GB
20€

LINIES
 ADDICIONALS

1ª línia ADDICIONAL de FRANC durant 5 mesos*

300Mb
FIBRA ADDICIONAL + FIX ’0020€/mes*

Contracta una fibra per 
a la SEGONA RESIDÈNCIA


