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Mobily 5G
Possibilities are yours
More Speed, Capacity and Latency

?What is Mobily Air Fiber 5G

ما هي خدمة موبايلي  Air Fiberالجيل الخامس؟
تقنيــة  Air Fiberالجيــل الخامــس مــن موبايلــي تعــد األحــدث واألكثــر تطـ ً
ـورا فــي
تكنولوجيــا االتصــاالت والتــي تقــدم ســرعات فائقــة مقارنــة بخدمــات الجيــل
ً
أيضــا تغطيــة أكثــر اعتماديــة وســعة شــبكة كبيــرة
الرابــع ،توفــر التقنيــة
وســهولة اتصــال بكفــاءة عاليــة حتــى فــي األماكــن المزدحمــة ممــا يعنــي تحميــل
أســرع ،تصفــح ســلس وجــودة عاليــة عنــد مشــاهدة الوســائط المتعــددة.

Air Fiber 5G Service from Mobily offers high internet speeds in
comparison to 4G, more reliable coverage, reduced latency, and great
network capacity. Resulting in faster downloads, quicker website
browsing, and a better streaming experience in crowded areas.

?Why Mobily Air Fiber 5G

لماذا خدمة موبايلي  Air Fiberالجيل الخامس؟

• Faster speed comparing to 4G

•سرعة أعلى مقارنة بخدمات الجيل الرابع

• More capacity and performance

•سعة وأداء عالي

• Higher bandwidth

•اتصال السلكي

• Wireless technology

•سرعة نطاق أعرض

• Plug and play devices

•سهولة تركيب واستخدام الخدمة

?Where is Mobily 5G Service Available

أين تتواجد خدمة الجيل الخامس من موبايلي؟

5G service covers many areas around the kingdom,

خدمة الجيل الخامس تغطي العديد من مناطق المملكة,
تحقق من تغطية منطقتك لشبكة الجيل الخامس عن طريق زيارة موقع
موبايلي اإللكتروني  www.mobily.com.saأو بزيارة أحد أقرب فروع موبايلي.

discover the availability by visiting Mobily website www.mobily.com.sa
or by visiting the nearest retail shop.

Service Subscription Details:

تفاصيل االشتراك بالخدمة:
اسم الباقة

الرسوم
الشهرية

رسوم
التأسيس

حجم
البيانات

مدة
اإللتزام

Service
Commitment

Monthly
Data
Allowance

SIM Setup
Fees

Monthly
Subscription
Fees

Package
Name

موبايلي Air
 Fiberالجيل
الخامس

 402.5ريال

 57.5ريال

غير محدودة

 24دورة
فوترية

24 bill cycles

Unlimited

57.5 SAR

402.5 SAR

Mobily Air
Fiber 5G

األسعار الواردة أعاله شاملة ضريبة القيمة المضافة*

راوتر موبايلي  Air Fiberالجيل الخامس:
•الجهاز يدعم الشبكات بتقنية  5Gو 4G/LTE
•سرعة تحميل فائقة
•إمكانية اتصال  64مستخدم في نفس الوقت
•مرونة في تهيئة اإلعدادات

كيفية االشتراك:
يمكنك طلب الخدمة من خالل:
•زيارة فروع موبايلي الرئيسية المنتشرة في كامل أنحاء المملكة
•أو زيارة موقع موبايلي اإللكتروني www.mobily.com.sa
•أو االتصال بمركز خدمة عمالء موبايلي على الرقم  1100أو 056 010 1100

*All prices are including VAT

Mobily Air Fiber 5G Router:
• Built for high speed on 5G networks with 4G/LTE backup
• High download speed
• Connects up to 64 users
• Flexible & easy to set-up

How to Subscribe:
You may request the service through:
• Mobily branches available across the kingdom
• Or by visiting Mobily website www.mobily.com.sa
• Or by calling Mobily Customer Care Center on 1100 or 056 010 1100

