
أهال بك في أفضل تجربة 
إنترنت على اإلطالق

batelco.com @batelco تابعنا على
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يسرنا أن نرحب بك في عائلة بتلكو، ونتمنى أن تستمتع بتجربة اإلنترنت فائق 
السرعة التي ال تضاهى. وكوننا الشركة الرائدة والشبكة الرقمية األحدث في 

المملكة، نحن نفتخر بسعينا المستمر لتقديم أحدث التقنيات الرقمية 
لزبائننا.

مع فايبر إنترنت فائق السرعة سوف تستمتع بـ:

 ،HD اتصال إنترنت موثوق فائق السرعة، مثالي لمشاهدة الفيديوات بجودة  •
أجهزة األمن المنزلي، مشاهدة التلفزيون، األلعاب بجودة HD وأي اتصال 

يتطلب سرعة عالية.

مثالي لالتصال بعدة أجهزة لجميع أفراد العائلة  •

سعة استخدام عالية وتصفح غير محدود حتى بعد استنفاد السعة  •

اتصال مجاني بشبكة WiFi البحرين المتوفرة في أنحاء البحرين  •

أهاًل بك

اختياري  *
ُيستخدم لتقوية إشارة WiFi في منزلك ومتوفر بتكلفة إضافية حسب الطلب، يرجى االطالع على   *

حلول بتلكو WiFi بصفحة 6
تحتسب رسوم على الخدمات اإلضافية التي يطلبها الزبون  *
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لنقدم لك أفضل خدمة تركيب، يرجى التأكد من وجود جميع متطلبات التركيب 
في الجدول أدناه باالضافة الى ما سيتم توفيرة من بتلكو.

قبل زيارتنا

2 د.بالكابل الرئيسي

20  د.بأنبوب اإلنـترنت

قابس رئيسي

40  د.ب**راوتر بتلكو

WiFi 40  د.بمّدعم

20  د.بنقطة إضافية

مســؤولـيـة
بتلكو

مســؤولـيـة
الزبون

تكاليف خدمة 
إضافية *

*يتوفر بتكلفة إضافية بناًء على طلب الزبون.
**يتوفر برسوم إضافية في حال تعّطل جهاز راوتر بتلكو بسبب الزبون.
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سوف نحرص على توفير أفضل خدمة توصيل لشبكة إنترنت الفايبر إلى منزلك 
وجهاز الراوتر، غير أن هذه الشبكة قد تتأثر بالعوامل التالية:

موقع جهاز الراوتر الرئيسي في المنزل.  •

السرعة التي تتوافق مع جهاز WiFi الخاص بك.  •

.WiFi عدد األجهزة المتصلة بشبكة الـ  •

التحديثات التلقائية أو بعض التطبيقات والبرامج التي ما تزال تعمل.  •

ما هي مؤثرات سرعة
االتصال الالسلكي في المنزل؟

Ground Floor

Batelco Router

Wi-Fi AP

Wi-Fi AP
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أثناء زيارتنا 

وسوف يقوم الموظف الفني 
بتركيب معدات الـ WiFi في 

منزلك، والتي سوف تصل 
منزلك بشبكة الفايبر.

قبل يوم التركيب، يرجى 
إخالء المنطقة التي سيتم 

فيها تركيب النقطة األولى. 
وينصح بأن تكون منطقة 

مفتوحة في وسط المنزل 
وذلك للحصول على أفضل 

.WiFi تغطية إلشارة

اذا قمت باالشتراك في 
Batelco TV، سوف يقوم 

الموظف الفني بتركيب جهاز 
Set-Top-Box وتوصيله 

بجهاز التلفزيون الخاص بك.

وقبل أن نغادر سنقوم 
بتجربة خدمة اإلنترنت وخدمة 

Batelco TV  )إذا وجدت(.
ال تتردد في طلب المساعدة 

من فريقنا التقني.

في يوم التركيب، سيأتي 
فريق بتلكو لتركيب 

األسالك والمعدات 
المطلوبة لتوصيل خطك.
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يمكنك مع حلول بتلكو WiFi بتلكو الخاصة بتحويل أي مكان إلى منطقة ذات تغطية 
WiFi قوية. اتصل بنا وسوف نرسل لك موظفينا لمساعدتك على الحصول على تغطية 

WiFi في أي مكان بمنزلك. 

لمزيد من المعلومات، اتصل على 196 أو تفضل بزيارة أقرب فرع من فروعنا.

WiFi تغطية
قوية أينما كنت بمنزلك
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تتوفر لدينا عروض أقساط حصرية  وبدون احتساب نسبة فائدة على فترات 
تمتد بين 12 أو 18 شهًرا، فقط لزبائن اإلنترنت المنزلي.

batelco.com لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني

أجهزة
باألقساط المريحة

أجهزة الكمبيوتر

األلعاب

كمبيوتر محمول

تلفزيونات ذكية

األجهزة اللوحية

الكاميرات
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استفد من مجموعة من خيارات الدعم عبر:

مركز خدمة الزبائن Inet عبر 196 المتوفر على مدار الساعة  •

قناة بتلكو على YouTube والتي تحتوي على شرح تفصيلي للخدمات  •

 batelco.com على موقعنا (Live Chat) المحادثات المباشرة  •

أسئلة شائعة

كيف يمكنني التأكد من سعة االستخدام؟
تفضل بزيارة batelco.com وأدخل رقم الهوية أو رقم السجل مع الكلمة السرية 

وسوف تّطلع جميع معلومات حسابك 

كيف يمكنني دفع فواتيري؟
تفضل بزيارة batelco.com واضغط Quick Pay. أدخل المعلومات المطلوبة وسوف 

تستطيع دفع فاتورتك بكل سهولة

كيف يمكنني الحصول على أروع األجهزة؟
تفضل بزيارة Batelco.com لالطالع على المزيد من عروضنا الرائعة

Batelco.com/internet لترقية سرعاتك وخدماتك اإلضافية، تفضل بزيارة

كيف تتواصل معنا؟ 


