BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL/MegaVNN
1. Cước đấu nối hoà mạng: Miễn phí.
2. Trang bị modem wifi.
3. 3. Cước sử dụng dịch vụ MegaVNN hàng tháng
Tốc độ truy nhập
STT

Gói cước

Tối đa
(download/upload)

Tối thiểu
(download/upload)

Mức cước

Phương thức trả cước theo lưu lượng

Phương
thức trả trọn
gói
(Đồng/tháng)

1

MegaBasic

2

MegaBasic+

3

MegaEasy

4Mbps/512Kbps

Không cam kết

4,5Mbps/512Kbps

Không cam kết

5Mbps/512Kbps

Không cam kết

4

MegaEasy+

5,5Mbps/512Kbps

Không cam kết

5

MegaFamily

6Mbps/640Kbps

256Kbps/256Kbps

6

MegaFamily+

7

MegaMaxi

8

MegaPro

Gói
DV

6,5Mbps/640Kbps

256Kbps/256Kbps

8Mbps/640Kbps

512Kbps/512Kbps

10Mbps/640Kbps `

512Kbps/512Kbps

MegaNews
Gói cước đọc
báo

2Mbps/512Kbps

- Từ 0MB đến 400MB: 18.181 đồng;
- Mỗi MB tiếp theo: 60 đ/MB;
- Cước sử dụng tối đa: 200.000 đồng
- Từ 0MB đến 550MB: 29.000 đồng;
- Mỗi MB tiếp theo: 60 đ/MB;
- Cước sử dụng tối đa: 200.000 đồng
- Cước thuê bao: 24.000 đồng
- Mỗi MB tiếp theo: 45 đ/MB
- Cước sử dụng tối đa: 300.000 đồng
- Từ 0MB đến 750MB: 49.000 đồng
- Mỗi MB tiếp theo: 45 đ/MB
- Cước sử dụng tối đa: 300.000 đồng
- Cước thuê bao: 35.000 đồng
- Mỗi MB tiếp theo: 48 đ/MB
- Cước sử dụng tối đa: 450.000 đồng
- Từ 0MB đến 01GB: 79.000 đồng
- Mỗi MB tiếp theo: 48 đ/MB
- Cước sử dụng tối đa: 450.000 đồng
- Cước thuê bao: 100.000 đồng
- Mỗi MB sử dụng: 50 đ/MB
- Cước sử dụng tối đa: 1.100.000 đồng
- Cước thuê bao: 200.000 đồng
- Mỗi MB sử dụng: 50 đ/MB
- Cước sử dụng tối đa: 1.600.000 đồng
-Từ 0MB đến 1,5GB: 60.000 đồng.
- Mỗi MB tiếp theo: 60 đồng/MB.
- Cước sử dụng tối đa: 120.000 đồng

Ghi chú:
-

Gói cước MegaPro: miễn phí 1 IP tĩnh.
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*Cước Áp dụng cho ngành Giáo dục, cơ quan Phát Thanh truyền hình,

Thông tấn Báo chí:
- Áp dụng cho 06 gói cước.
- Miễn cước đấu nối hòa mạng, trang bị miễn phí modem ADSL.
Ưu đãi cước sử dụng hàng tháng
STT

Đối tượng
Sở GDĐT và
các đơn vị
thuộc Sở, các
trường Đại học,
Cao
Đẳng,
Trung
học
chuyên nghiệp
và phổ thông
các cấp trên địa
bàn (bao gồm
báo điện tử

1

2

-

Gói cước

Tốc độ tối đa

Cam kết tối thiểu

Trọn gói
Đồng/tháng

MegaEasy

4Mbps/512Kbps

Không cam kết

125.000

MegaEasy+

4,5Mbps/512Kbps

Không cam kết

125.000

MegaFamily

5Mbps/640Kbps

256Kbps/256Kbps

175.000

MegaFamily+ 6Mbps/640Kbps

256Kbps/256Kbps

175.000

MegaMaxi

8Mbps/640Kbps

512Kbps/512Kbps

450.000

MegaPro

10Mbps/640Kbps
`

512Kbps/512Kbps

900.000

CB-CNV, giáo
viên đang công
tác trong ngành
giáo dục.
Nhà báo, cán Giảm 20% cước phát sinh hàng tháng theo bảng giá cước ở mục 2.
bộ CNV đang (Cước khoán lưu lượng, cước thuê bao và cước sử dụng theo lưu
công tác tại các
lượng, hoặc cước trọn gói theo các gói cước MegaEasy,
đài phát thanh MegaEasy+, MegaFamily, MegaFamily+, MegaMaxi, MegaPro.
truyền hình, Sở
thông tin và
Truyền thông.
Ghi chú:
Cước ưu đãi sử dụng hàng tháng chỉ áp dụng cho 06 gói cước: MegaEasy, MegaEasy+,
MegaFamily, MegaFamily+, MegaMaxi, MegaPro.
Trường hợp Khách hàng đăng ký gói cước MegaBasic, MegaBasic+ thanh toán như đối
với khách hàng thông thường.
Khách hàng thuộc đối tượng (1) không đăng ký trọn gói thì áp dụng mức cước hiện hành
như đối với khách hàng thông thường. (tính cước theo lưu lượng và mức cước trần).
Mức cước trên chưa bao gồm 10% thuế VAT.

Gói cước ưu đãi dành cho khách hàng nhà nước, Y tế:
-

Gói cước

Áp dụng cho 06 gói cước:
Miễn phí hòa mạng, cung cấp miễn phí modem ADSL.
Tốc độ tối đa
Download/upload

Tốc độ tối thiểu
Download/upload

Phương thức 1: Trả theo lưu lượng gửi
nhận
Cước khoán
Cước lưu
Cước trần
lưu lượng thuê lượng
(Đồng/tháng)
bao tháng
(đồng/1MB)
(đồng/tháng)

Phương thức
2: Trả trọn
gói
(đồng/tháng)

MegaEasy

4Mbps/512Kbps

24.000

35

300.000

150.000

MegaEasy+

4,5Mbps/512Kbps

0->750MB:
49.000

35

300.000

150.000

MegaFamily

5Mbps/640Kbps

256Kbps/256Kbps

35.000

35

450.000

245.000

MegaFamily+

6Mbps/640Kbps

256Kbps/256Kbps

0-> 1G:
79.000

35

450.000

245.000

MegaMaxi

8Mbps/640Kbps

512Kbps/512Kbps

100.000

40

1.100.00

585.000

MegaPro

10Mbps/640Kbps
`

512Kbps/512Kbps

200.000

30

1.600.000

900.000

Ghi chú:
- Khách hàng Nhà nước bao gồm: Cơ quan Đảng, HĐND, UBND các cấp và cơ quan chuyên môn trực thuộc;
Các Sở Ban Ngành trực thuộc tỉnh/thành phố và các cơ quan trực thuộc (trừ Sở Giáo dục Đào tạo có chính sách
riêng).
- Khách hàng ngành Y tế bao gồm: bộ Y tế, Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc như các Trung tâm Y tế quận
huyện thị xã và các Trung tâm Y tế phường xã thị trấn và các Chi cục Dân số tỉnh/thành phố, các bệnh viện,
phòng khám đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế dự phòng thuộc ngành Y tế quản lý (do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế đại
phương quản lý). Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề Y/Dược. Các Viện nghiên cứu, Học viện Y
Dược Y học cổ truyền. Các Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm. Cán bộ công nhân viên làm việc trong ngành Y
tế (Do sở Y tế địa phương xác nhận quản lý).
Quy định ưu đãi cước sử dụng hàng tháng như trên chỉ áp dụng cho 06 gói cước MegaEasy, MegaEasy+,
MegaFamily, MegaFamily+, MegaMaxi và MegaPro;
- Trường hợp khách hàng ngành Y tế đăng ký gói MegaBasic, MegaBasic+ thì thanh toán cước như đối với khách
hàng thông thường.

Các mức cước trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

