
Servei ADSL+fix



Internet + fix

● Sense permanència
● Els preus sempre són amb IVA
● Amb costos d’alta (32 € o 69 € depenent de si es requereix la intervenció de personal tècnic; veure 

pàgina següent) 
● Amb informació sobre la velocitat estimada abans de contractar el servei

Cost mensual (IVA inclòs) Servei inclòs

ADSL amb Fix 36 € 1000 minuts a fix o 
100 minuts a fix i mòbil

ADSL sense Fix 31,5 €

Trucades de veu fora de l’abonament:
Fix: 0,01€/ minut - Consulta les tarifes de trucades des del fixe.
Mòbil: 0,023€ / minut

Important: El telèfon fix funciona sobre  veu IP (la connexió de dades). Per tal que funcioni el telèfon, ha 
d’estar connectat directament al router de Som Connexió, no funcionarà si està connectat a una de les 
connexions de telèfon de casa.

https://somconnexio.coop/wp-content/uploads/2017/09/TRUCADES-FIX-ADSL_CAT.pdf


Costos d’alta del servei

Portabilitat des d’un altre servei ADSL

Alta nova, o portabilitat des de servei de fibra

Mantenint el fix de 
l’anterior operador

Sense Fix o 
perdent el fix 
anterior (número de 
telèfon nou)

Alta 59 € 22 €*

Enviament del router 10 € 10 €

Total 69 € IVA inclòs 32 € IVA inclòs

Amb fix o sense fix

Alta 59 €

Enviament del router 10 €

Total 69 € IVA inclòs

Els costos d’alta variaran depenent de si el 
servei contractat requereix o no el 
desplaçament de personal tècnic al punt 
de consum.
Aquests costos d’alta es poden finançar a 
12 mesos.
Caldrà abonar 10€ en la primera factura 
corresponents a l’enviament del router.

*Els 22€ seran possibles 
si la teva actual 
companyia et facilita el 
"número administratiu" de 
la teva línia d'ADSL. Sinó, 
s'haurà d'aturar l'alta o 
fer-la per 59€. 



Finançar el cost d’alta a 12 mesos

● Pagaries les següents quotes:

El cost d’enviament del router (10€) queda exclòs del servei de finançament. Es farà el càrrec en la 
primera factura. 

Any 1
Cost mensual (IVA inclòs)

Any 2 i següents
Cost mensual (IVA inclòs)

Servei Inclòs

Portabilitat ADSL mantenint 
el fix o alta nova ADSL amb 
fix

41,20 € 36,00 € 1000 minuts a fix 
o
100 minuts a fix i mòbil

Portabilitat ADSL sense Fix 33,50 € 31,50 €

‘Portabilitat’ ADSL amb un 
número nou de Fix

38,00 € 36,00 € 1000 minuts a fix o 100 
minuts a fix i mòbil

Alta nova ADSL sense Fix 36,70 € 31,50 €



Quins són els nostres proveïdors d’ADSL?

● Orange, que ens dóna accés a l’ús de la infraestructura de coure a tot l’estat espanyol.

● Guifi.net, que ens dóna accés a Internet.

● MásMóvil, que ens dóna servei de telefonia de veu IP, per gestionar les altes i les portabilitats de les 
línies de telefonia fixa i dels números geogràfics.


