เงือนไขของแพ็กเกจ ทรู สมาร์ท ชอยส ์ : ซูเปอร์คม
ุ้
• ลูกค ้าจะต ้องจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และนิตบ
ิ ค
ุ คล เพือเปิ ดใช ้บริการอินเทอร์เน็ ตทรูซเู ปอร์สปี ด
ั
ไฟเบอร์, บริการรับชมทรูวช
ิ นส์
ระบบเคเบิลใยแก ้ว หรือระบบจานดาวเทียมตามเงือนไขของแพ็กเกจและบริการ
• ทรูมฟ
ู เอชแบบรายเดือน ทีจดทะเบียนภายใต ้ชือและหมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน สถานทีติดตัง และทีอยูใ่ น
การจัดส่งบิลทุกบริการต ้องเป็ นสถานทีเดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกัน
• แพ็กเกจความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 100Mbps. และ 200 Mbps. และ 300 Mbps. ให ้บริการเฉพาะพืนที FTTH
• สิทธิพเิ ศษจากบริการอินเทอร์เน็ ต: ฟรีคา่ ติดตัง 2,600 บาท และสิทธิยืม WiFi Router มูลค่าสูงสุด 3,900 บาท
ั : ค่าติดตัง
พร ้อมรับส่วนลดค่าแรกเข ้าเหลือเพียง 650 บาท จากปกติ 2,000 บาท สิทธิพเิ ศษฟรีจากบริการทรูวช
ิ นส์
ั
ั
ทุกจุด (ปกติ 2,500 บาท/จุด) ค่าประกันอุปกรณ์จด
ุ หลัก (ปกติ 2,000 บาท/จุด) ชมทรูวช
ิ นส์
ผ่านทรูวช
ิ นส์
เอนิ
ั ญา 12
แวร์ แอพพลิเคชัน ถึง 31 ธ.ค. 60 (ปกติ 299บาท/เดือน) หากลูกค ้า ยกเลิก/เปลียนแปลงก่อนครบอายุสญ
เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าแรกเข ้าและค่าติดตังทีได ้งดเว ้นให ้ในตอนสมัครบริการ
• แพ็กเกจทรูซเู ปอร์ไฟเบอร์ ซูเปอร์คุ ้มทุกแพ็กเกจไม่สามารถรับสิทธิสว่ นลดเพิมเติมจากโปรโมชันใดๆ ได ้
• แพ็กเกจทรูซเู ปอร์ไฟเบอร์ ซูเปอร์คุ ้ม ทุกแพ็กเกจรับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Premium HD สําหรับดูบน
โทรศัพท์เคลือนที/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน
• แพ็กเกจทรูซเู ปอร์ไฟเบอร์ ซูเปอร์คุ ้ม 599 และ 699 รับสิทธิใช ้งานซิมรายเดือน แพ็กเกจ TrueSmartChoice
4G No Limit 399 นาน 12 เดือน และ แพ็กเกจทรูซเู ปอร์ไฟเบอร์ ซูเปอร์คุ ้ม 799 ขึนไปรับสิทธิใช ้งาน แพ็กเกจ
TrueSmartChoice 4G No Limit 499 นาน 12 เดือน
• แพ็กเกจ TrueSmartChoice 4G No Limit 399 และ TrueSmartChoice 4G No Limit 499 จะไม่สามารถขอรับ
ั ญา 12 เดือน สิทธิในการใช ้งานบริการ 4G และ
ส่วนลดและไม่สามารถเปลียนแปลงความเร็วได ้ ตลอดอายุสญ
3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และทีความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งานมีอายุการใช ้งาน 12 เดือน เท่านัน ตังแต่เดือนที 13 เป็ นต ้นไป คิดค่าบริการเพิมเดือนละ
399 บาท และ 499 บาทตามราคาแพ็กเกจ ซึงจะไม่รวมอยูใ่ นแพ็กเกจทรูซเู ปอร์ไฟเบอร์ ซูเปอร์คุ ้ม
• แพ็กเกจ TrueSmartChoice 4G No Limit 399 และ TrueSmartChoice 4G No Limit 499 ไม่สามารถใช ้งาน
ร่วมกับ Multi Sim ได ้
• กรณียกเลิกบริการใดบริการหนึง ในแพ็กเกจทรู สมาร์ท ชอยส์ 3 บริการ 599 699 บาทและ 799 ก่อนครบอายุ
สัญญา 12 เดือน สิทธิในการใช ้งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps) และ ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน จะสินสุดลงทันที และมีคา่
บริการ 399 บาท สําหรับความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ 499 บาท สําหรับความเร็วสูงสุด 4
เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ในรอบบิลถัดไป (ลูกค ้าสามารถเปลียนแปลงแพ็กเกจได ้ภายหลัง)
• กรณีทต
ี ้องการเปลียนแปลงบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลือนที เปลียนแพ็กเกจ เปลียนจากรายเดือนเป็ นเติมเงิน
ย ้ายค่ายเบอร์เดิม หรือโอนเปลียนชือผู ้ให ้บริการ สิทธิในการใช ้งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็ว
สูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน จะ
สินสุดลงทันที หากต ้องการใช ้งานต่อ จะต ้องเปิ ดเบอร์ใหม่รายเดือน และกําหนดให ้ระยะเวลาการใช ้งานสินสุดตาม
เดิม
• อัตราค่าบริการคิดค่าบริการตามจริง (ไม่มค
ี า่ บริการแถมรวมในแพ็กเกจ) : ค่าโทร 1.5บาท/นาที, SMS 3 บาท/
ข ้อความ, MMS 5บาท/ครัง
• แพ็กเกจ TrueSmartChoice 4G No Limit 399 และ TrueSmartChoice 4G No Limit 499 รับสิทธิใช ้งาน WiFi
by TrueMove H ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ
่ วินาที (Mbps) ได ้ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน (ผู ้ใช ้บริการจะ
สามารถใช ้งานได ้ไม่จํากัดโดยผู ้ใช ้บริการต ้องไม่ถก
ู ระงับบริการไม่วา่ กรณีใดๆ) ทังนีขึนอยุก
่ บ
ั พืนทีให ้บริการ และ
อุปกรณ์ทรองรั
ี
บ สามารถตรวจสอบพืนที4G|3G และ WiFi by Truemove H ได ้ที www.truemove-h.com/4G
และ www.truemove-h.com/wifi
• แพ็กเกจทรูซเู ปอร์ไฟเบอร์ ซูเปอร์คุ ้ม แพ็กเกจ 799 ขึนไป รับสิทธิบริการหมายเลขโทรศัพท์บ ้านทรู และโทรหา
โทรศัพท์เคลือนทีทุกเครือข่าย 50 นาที/เดือน (ลูกค ้าเลือกรับหรือไม่รับสิทธิโทรศัพท์บ ้านทรูได ้) สิทธิในการใช ้
งานโทรศัพท์บ ้านทรู มีระยะเวลาการใช ้งาน 12 เดือน โดยตังแต่รอบบิลที 13 เป็ นต ้นไปจะคิดค่าบริการตามอัตรา
การใช ้งานปกติ· ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข ้า, ค่าติดตัง และค่าอุปกรณ์ยงั ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
ั ขนอยู
• จํานวนช่องและรายการทรูวช
ิ นส์
ึ
ก
่ บ
ั แพ็กเกจทีสมัครอาจมีการเปลียนแปลง โดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ตรวจสอบรายละเอียดเพิมเติมได ้ที www.truevisionsgroup.com
• สิทธิพเิ ศษใดๆ ตามข ้อกําหนดและเงือนไขนีไม่สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสด หรือของอืนใดได ้
• ลูกค ้าทีสมัครในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล รับสิทธิพเิ ศษค่าแรกเข ้า 2,000 บาท ฟรี และงดเว ้นสิทธิการรับทรูการ์ด
• เงือนไขอืนๆเป็ นไปตามที บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต คอร์ปอเรชัน จํากัด และ/หรือ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ/
ั
หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิชนส์
กรุป
๊ จํากัด และบริษัทขอ

สงวนสิทธิในการเปลียนแปลงสิทธิพเิ ศษ โปรดตรวจสอบเงือนไขเพิมเติมก่อนสมัครทรู สมาร์ท ชอยส์ ที
www.truesmartchoice.com
ิ ธิ และข้อจําก ัดความร ับผิดชอบทรูออนไลน์
ข้อสงวนสท
• โปรดตรวจสอบพืนทีให ้บริการ
• การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตา่ งประเทศในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ทีมีการใช ้งานหนาแน่น
อาจทําให ้ความเร็วในการใช ้บริการตามสัญญาณลดลง
• ความเร็วในการเชือมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ทเชื
ี อมต่อกับโครงข่ายไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลด
ทีแท ้จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ตา่ งประเทศ อาจขึนอยูก
่ บ
ั หลายปั จจัย เช่น สายภายในของผู ้ใช ้บริการ เครือง
คอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิฟเวอร์และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ทผู
ี ้ใช ้บริการเข ้าเยียมชมและปั จจัยอืนๆ โปรดตรวจ
สอบเงือนไขเพิมเติม ก่อนสมัครทรู สมาร์ท ชอยส์ท ี www.truesmartchoice.com หรือ www.trueonline.com (
ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม)

