ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข รายการสง่ เสริมการขาย
“แพ็กเกจเสริมโทรไปอินเดีย ผ่านรหัส 00600”
1.

บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 00600 ให ้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จากัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอม
่ จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”)
มิวนิเคชัน

2.
3.

ิ ของ บริษัท เท่านัน
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ประเภท ทัวริสต์ซม
้
้บริ
ผู ้ใช การจะต ้องลงทะเบียนสมัครเข ้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตัง้ แต่วน
ั ที่ 15 พฤษภาคม 2561 เป็ นต ้นไปจนถึงวันที่ 31

4.

ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
่ นแปลงเป็ นอย่างอืน
่
อัตราค่าใช ้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 00600 สาหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได ้แก่

อัตราค่าบริการนีย
้ ังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 7%

แพ็กเกจ

ค่าสมัครแพ็กเกจต่อ
30 วัน (บาท)

อัตราค่าโทร (บาท/
นาที)

ฟรี

0.60

วิธีการสมัคร

วิธียกเลิก

แบบเติมเงิน

แบบรายเดือน

แบบเติมเงิน

กด *606*093#

กด*900*7793#

จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2561

แบบรายเดือน

ต่ออัตโนมัต ิ
อินเดีย

กด*901*7793#

4.1 แพ็กเกจนีเ้ ป็ นบริการเสริม โดยผู ้ใช ้บริการจะต ้องสมัครแพ็คเกจ (ไม่มค
ี า่ สมัคร) ก่อนเพือ
่ รับสิทธิโ์ ทรไปประเทศอินเดีย ผ่าน
บริการ 00600 ในราคานาทีละ 0.60 บาท
4.2 ผู ้ใช ้บริการสามารถโทรต่างประเทศไปยังประเทศอืน
่ นอกเหนือจากประเทศทีร่ ะบุในแพ็คเกจได ้ โดยใช ้อัตราค่าบริการระหว่าง
ประเทศตามทีบ
่ ริษัทประกาศกาหนด (Mass Rate)
4.3 แพ็กเกจมีอายุการใช ้งาน 30 วัน หรือเมือ
่ มีการใช ้งานจนครบจานวนตามทีร่ ะบุในแพ็กเกจแล ้ว ระบบจะต่ออายุการใช ้งานใหโดย
้
อัตโนมัต ิ หากผู ้ใช ้บริการต ้องการยกเลิกการใช ้บริการนี้ จะต ้องกดยกเลิกแพ็กเกจบริการเสริมอีกครัง้ ด ้วยตัวเอง
4.4 คิดค่าใช ้บริการเป็ นนาที เศษของนาทีคด
ิ เป็ น 1 นาที
4.5 อัตราค่าบริการนีย
้ ังไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7%
5.

รายการส่งเสริมการขายนีใ้ ช ้ได ้เฉพาะบริการด ้านเสียงเท่านัน
้ ไม่รวมการใช ้บริการรับส่งข ้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช ้บริการ

6.

โทรศัพท์ข ้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอืน
่ ๆ
ิ ธิทจ
บริษัท มีสท
ี่ ะระงับ เปลีย
่ นแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนีไ้ ด ้ หากมีการนาบริการนีไ้ ปใช ้ในทางทีผ
่ ด
ิ กฎหมายหรือไม่

7.

ดาเนินการตามเงือ
่ นไขทีร่ ะบุนี้
ิ ธิทจ
บริษัท มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้ หรือคาสัง่

8.

ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัท
้รายการส่
ก่อนสมัครใจใช
งเสริมการขายรายการนี้ ผู ้ใช ้บริการสามารถหาข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ www.truemove-h.com
ิ ธิในการยกเลิกบริการ แก ้ไขรูปแบบการให ้บริการ ปรับเปลีย
หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษัท มีสท
่ นเงือ
่ นไข
หรืออัตราค่าบริการตามทีบ
่ ริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบล่วงหน ้า 30 วัน

9.

คุณสามารถยกเลิกการรับ SMS ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ด ้ โดยกด *137 แล ้วโทรออก การยกเลิกดังกล่าวจะมีผล
่ อืน
กับข ้อความประชาสัมพันธ์กจิ กรรมและโปรโมชัน
่ ๆ จากทรูมฟ
ู เอช ด ้วย

