ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย
“แพ็กเกจเสริมโทรไปอินเดีย ผ่านรหัส 00600”
1.

บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 00600 ให้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”)
2. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ของ บริษัท เท่านั้น
3. ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
4. อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 00600 สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่
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บริการระหว่างประเทศตามทีบ
B ริษ ัทประกาศกําหนด (Mass Rate)
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B นแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนีไ) ด้ หากมีการนําบริการนีไ) ปใชใ้ นทางทีB
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7. บริษ ัท มีสท
ีB ะแก้ไข เปลีย
B นแปลง ระง ับ หรือยกเลิกข้อกําหนดนีไ) ด้โดยไม่ตอ
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8. ก่อนสม ัครใจใชร้ ายการส่งเสริมการขายรายการนี) ผูใ้ ชบ
B เติมได้ท ีB www.truemoveิ ธิในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้
h.com หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพน ักงานขาย และบริษ ัท มีสท
้ ริการทราบล่วงหน้า
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B ริษ ัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผใู ้ ชบ
30 ว ัน

