ข ้อกำหนดและเงือ
่ นไข รำยกำรสง่ เสริมกำรขำย
“แพ็กเกจเสริมโทรไปอินเดีย ผ่ำนรหัส 00600”
1.

บริกำรโทรทำงไกลต่ำงประเทศผ่ำนรหัส 00600 ให ้บริกำรโดยบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอม
่ จำกัด (รวมเรียกว่ำ “บริษัท”)
มิวนิเคชัน
2. รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีส
้ ำหรับผู ้ใช ้บริกำรโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช แบบเติมเงิน ของ บริษัท เท่ำนัน
้
3. ผู ้ใช ้บริกำรจะต ้องลงทะเบียนสมัครเข ้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำย ตัง้ แต่วน
ั ที่ 15 พฤษภำคม 2561 เป็ นต ้นไปจนถึงวันที่ 30
มิถน
ุ ำยน 2562 หรือจนกว่ำจะมีกำรแจ ้งเปลีย
่ นแปลงเป็ นอย่ำงอืน
่
4. อัตรำค่ำใช ้บริกำรโทรทำงไกลต่ำงประเทศผ่ำนรหัส 00600 สำหรับรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ ได ้แก่

แพ็กเกจ

ค่าสมัครแพ็กเกจต่อ
30 วัน (บาท)

อัตราค่าโทร (บาท/
นาที)

ฟรี

0.60

วิธีการสมัคร

วิธียกเลิก

แบบเติมเงิน

แบบรายเดือน

แบบเติมเงิน

กด *606*093#

กด*900*7793#

จนถึงวันที่ 30
มิถน
ุ ำยน 2562

แบบรายเดือน

ต่ออัตโนมัต ิ
อินเดีย

กด*901*7793#

อัตรำค่ำบริกำรนีย
้ ังไม่รวมภำษี มล
ู ค่ำเพิม
่ 7%

4.1 แพ็กเกจนีเ้ ป็ นบริกำรเสริม โดยผู ้ใช ้บริกำรจะต ้องสมัครแพ็คเกจ (ไม่มค
ี ำ่ สมัคร) ก่อนเพือ
่ รับสิทธิโ์ ทรไปประเทศอินเดีย ผ่ำน
บริกำร 00600 ในรำคำนำทีละ 0.60 บำท
4.2 ผู ้ใช ้บริกำรสำมำรถโทรต่ำงประเทศไปยังประเทศอืน
่ นอกเหนือจำกประเทศทีร่ ะบุในแพ็คเกจได ้ โดยใช ้อัตรำค่ำบริกำรระหว่ำง
ประเทศตำมทีบ
่ ริษัทประกำศกำหนด (Mass Rate)
4.3 แพ็กเกจมีอำยุกำรใช ้งำน 30 วัน หรือเมือ
่ มีกำรใช ้งำนจนครบจำนวนตำมทีร่ ะบุในแพ็กเกจแล ้ว ระบบจะต่ออำยุกำรใช ้งำนให ้โดย
อัตโนมัต ิ หำกผู ้ใช ้บริกำรต ้องกำรยกเลิกกำรใช ้บริกำรนี้ จะต ้องกดยกเลิกแพ็กเกจบริกำรเสริมอีกครัง้ ด ้วยตัวเอง
4.4 คิดค่ำใช ้บริกำรเป็ นนำที เศษของนำทีคด
ิ เป็ น 1 นำที
4.5 อัตรำค่ำบริกำรนีย
้ ังไม่รวมภำษีมล
ู ค่ำเพิม
่ 7%
5. รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีใ้ ช ้ได ้เฉพำะบริกำรด ้ำนเสียงเท่ำนัน
้ ไม่รวมกำรใช ้บริกำรรับส่งข ้อควำมระหว่ำงประเทศ (SMS) ค่ำใช ้
บริกำรโทรศัพท์ข ้ำมแดนระหว่ำงประเทศ (International Roaming) และบริกำรเสริมอืน
่ ๆ
ิ ธิทจ
6. บริษัท มีสท
ี่ ะระงับ เปลีย
่ นแปลง หรือยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีไ้ ด ้ หำกมีกำรนำบริกำรนีไ้ ปใช ้ในทำงทีผ
่ ด
ิ กฎหมำย
หรือไม่ดำเนินกำรตำมเงือ
่ นไขทีร่ ะบุนี้
ิ ธิทจ
7. บริษัท มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกข ้อกำหนดนีไ้ ด ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำ หำกมีข ้อกำหนด คำสัง่
หรือนโยบำยของหน่วยงำนของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนดให ้มีกำรแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริกำรนี้ หรือคำสัง่
ดังกล่ำวเป็ นกำรเพิม
่ ภำระในกำรดำเนินกำรของบริษัท
8. ก่อนสมัครใจใช ้รำยกำรส่งเสริมกำรขำยรำยกำรนี้ ผู ้ใช ้บริกำรสำมำรถหำข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ www.truemove-h.com
ิ ธิในกำรยกเลิกบริกำร แก ้ไขรูปแบบกำรให ้บริกำร ปรับเปลีย
หรือ โทร 1242 หรือ สอบถำมพนักงำนขำย และบริษัท มีสท
่ นเงือ
่ นไข
หรืออัตรำค่ำบริกำรตำมทีบ
่ ริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริกำรทรำบล่วงหน ้ำ 30 วัน

