
Przedstawiamy
Big Apple Connect.
Współpraca partnerska pomiędzy
miastem Nowy Jork a Optimum.

Wystąp o BEZPŁATNY 
szybki Internet i telewizję.

Telefonicznie:
866 580 1410

Przez Internet:
optimum.com/bigappleconnect  

Osobiście w sklepie Optimum:
Bronx: 2912 3rd Ave.
Brooklyn: 11020 Flatlands Ave.

New York City Office of Technology and Innovation (OTI) oraz Optimum z dumą ogłaszają współpracę partnerską przy 
wdrożeniu programu Big Apple Connect dla miasta Nowy Jork, którego celem jest zapewnienie szybkiego Internetu 
i telewizji mieszkańcom NYCHA Langston Hughes i Mott Haven bez żadnych opłat.

Po dołączeniu do programu Big Apple Connect dostarczy do Państwa domu połączenie Internetowe o przepustowości 
300 Mb/s oraz usługę Basic TV, łącznie z niezbędnym wyposażeniem i instalacją. 

Bez względu na to, czy jesteście już Państwo klientami Optimum, chcecie zmienić dostawców lub po raz pierwszy 
doprowadzić Internet do swojego domu, proces rejestracji jest niezwykle przystępny, bez konieczności wypełniania 
formularzy lub potwierdzenia źródła zarobków.
1. Wystarczy zadzwonić do przedstawiciela Optimum, aby zapisać się do programu:

Numer kontaktowy: 866 580 1410
Godziny pracy: Od poniedziałku do soboty od 10:00 do 19:00

2. Następnie prosimy podać adres posiadłości w NYCHA, która ma wziąć udział w programie.
3. Ostatnim krokiem jest umówienie się na instalację.

Czy mają Państwo dostęp do Internetu i/lub telewizji kablowej od innego dostawcy? To Państwo są odpowiedzialni 
za anulowanie obecnych usług po zainstalowaniu nowych usług Big Apple Connect w Państwa domu. 

Jeśli wykorzystują Państwo federalny program korzyści ACP w ramach obecnych usług internetowych, 
istnieje możliwość przeniesienia tych korzyści na abonament telefonii komórkowej.

Program Big Apple Connect jest dostępny jedynie dla mieszkańców New York City Housing Authority (NYCHA) w budynkach Mott Haven (Bronx) i Hughes Apartments (Brooklyn). Niniejszej oferty nie można przenieść 
na inne osoby, nie można jej łączyć z innymi ofertami, jest ograniczona do reklamowanego poziomu usług i nie jest dostępna we wszystkich obszarach. Obowiązują inne zasady, ograniczenia i warunki. INTERNET 
ŚWIATŁOWODOWY: Nie jest dostępny we wszystkich obszarach. Prędkość pobierania i wysyłania do 300 Mb/s. W miejscach, w których Internet 300 Mb/s doprowadzony jest przez sieć kablową, prędkość pobierania 
wynosi do 300 Mb/s, a prędkość wysyłania do 20 Mb/s. Podana przepustowość dotyczy połączenia przewodowego. Rzeczywista prędkość może się różnić i nie jest gwarantowana. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć na witrynie optimum.com/speedfactors. BASIC TV: Wszystkie telewizory muszą być wyposażone w wejście HDMI. Nie wszystkie treści w  Altice One przesyłane są w rozdzielczości 4K Ultra HD. Liczba kanałów, 
kanały HD i funkcje zależą od wybranego pakietu i lokalizacji. Niektóre z tytułów na żądanie dostępne są za dodatkową opłatą. Niektóre usługi i kanały mogą nie być dostępne w niektórych regionach. SPRZĘT, PODATKI 
I OPŁATY: Bezpłatna instalacja standardowa. Pakiet obejmuje 1 bezpłatną bramkę dostępową. Limit: 1 urządzenie na gospodarstwo domowe. Dostępny jest 1 wzmacniacz sygnału Wi-Fi, jeśli technik Optimum zaleca jego 
zastosowanie lub wymaga tego powierzchnia gospodarstwa domowego. Do bezprzewodowego połączenia przez Wi-Fi w miejscu zamieszkania abonenta mogą być wymagane dodatkowe wzmacniacze sygnału Wi-Fi. 
Obowiązują minimalne wymagania systemowe i konfiguracja sprzętu. Aktywacja pakietu jest wliczona w cenę. Za dodatkowy sprzęt zostaną naliczone comiesięczne opłaty. Dodatkowe usługi, w tym wyższa przepustowość 
Internetu, pakiety telewizyjne i telefon stacjonarny, są dostępne za dodatkową opłatą. Wszystkie rachunki muszą być regulowane na bieżąco. Wszystkie znaki handlowe i oznaczenia usług są własnością ich poszczególnych 
właścicieli. © 2022 CSC Holdings, LLC, podmiot zależny Altice USA, Inc.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami:




