Canvi de numeració de connexió via MODEM per TINET
Us informem que el proper dia 15-07-2008, Tinet deixarà de donar el servei de connexió a Internet
via INFOVIA PLUS, per passar a donar servei de connexió via un node local a les pròpies
instal·lacions d'OASI.
Això significa que els usuaris que actualment utilitzen la connexió a Internet de Tinet via INFOVIA
PLUS hauran de canviar el número de connexió pel nou número d'accés.
Hi ha tres possibilitats per connectar-se a Tinet amb el nou node, depenent de la situació geogràfica
des d'on es realitzi la trucada i la operadora. Podem veure el número de connexió que hauríem
d'utilitzar i el cost de la trucada des de TELEFONICA per cada cas a la següent taula:
Ubicació

Número de
connexió

Cost Establiment Cost minut en
de la trucada
horari normal

Cost minut en
horari reduït

Ciutat de
Tarragona

977244100 *

0,0685€

0,0240€

0,0099€

Resta província de 902075122 **
Tarragona

0,0781€

0,0228€

0,0118€

Resta de l'Estat

0,0833€

0,0673€

0,0402€

902106652 **

*Horari Reduït: De dilluns a divendres de 18h a 8h, dissabtes, diumenges i festius d'àmbit nacional.
**Horari Reduït: De dilluns a divendres de 20h a 8h, dissabtes, diumenges i festius d'àmbit nacional.
–

Els usuaris que es connecten a Internet amb altres proveïdors diferents de Tinet (ja sigui amb
mòdem i línia telefònica bàsica, cable, ADSL, etc) no es veuen afectats per cap canvi.

–

Els usuaris que actualment ja utilitzen el node local de Tinet (977244100) des de la ciutat de
Tarragona tampoc es veuen afectats pel canvi de numeració.

–

Aquells abonats a serveis de telefonia fixa que inclouen les trucades a números nacionals, poden
utilitzar també el número 977244100 per a connectar-se, sempre tenint en compte el cost
d’establiment que li cobri la seva operadora i la limitació màxima de durada de trucada que
estableixi aquesta operadora.
IMPORTANT: consulteu detalladament a la taula de tarifes el número de connexió que us
correspon i els costos associats.
Costos vàlids per a TELEFONICA. CONSULTAR COST A LA VOSTRA OPERADORA
EN CAS QUE NO SIGUI TELEFONICA.

