លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើ្ាស់សម
៊ី
្រូម៉ូ បេជ បជើងពាៃ េៃឡាញក្មពជា
1) បសវាក្មមប ៃសសរ ាបរ់ េនក ក្ប្រើ ្ាស់ ែរររគ្គ លែែលាៃរិ ញស៊ី ម ្រូ ម៉ូ បេជ បជើ ងពាៃ េៃឡាញ
ក្មពជា ព៊ី ្ក្ុមហៃ Real Move Co., Ltd. (“RealMove”)

ៃិ ង/ឬ TrueMove H Universal

Communication Co.,Ltd. (“TrueMove H”) ។ បសវាក្មមបៃសមាៃ្រសិរិធភាពចារ់ ព៊ីនងៃបៃស រហ៉ូត
ែល់ ៣១ ធ្នក៉ូ ២០៩៩ ឬរហ៉ូតមាៃការ្រកាសរែៃែម ។ េតិ ងិជៃអាចរិ ញស៊ីមបៃសក្នកងតរ នល ៤៩
ាត បោយររួលាៃមក្ជាមួយេតែ្របោជៃ៍ហ្វហរ៊ីែ៉ូចខាងប្កាម៖
a. ហ្វហរ៊ីលយសរាបរ់បត្គ្រ់្រព័ៃធ ១៥ាត
b. ហ្វហរ៊ីេិៃធ្ឺបណ្ត 3G/EDGE/GPRS 50MB
c.

ហ្វហរ៊ី Facebook, LINE ៃិង TrueID Lite 4GB រយៈបពល៣០នងៃែររ៉ូង

d. េតិ ងិជៃអាចបលង ហ្វហរ៊ី Facebook, LINE, TrueID Lite 4GB ៃិ ង េិ ៃធ្ឺ បណ្ត
3G/EDGE/GPRS
ាតបរៀងាបល់៣០នងៃ

300MB រយៈបពល៣០នងៃរៃត បរៀត រន្ទារ់ ព៊ីរ ញ្៉ូច លល យ្គ្រ់ ៥ ០

e. េតែ្របោជៃ៍ ែែលាៃែចងបៅ ខ(d) េតិ ងិជៃៃឹ ងររួ លាៃជាបរៀងរហ៉ូ តមិ ៃក្រ ៃ ត់
បពល ែាបរណាេតិងិជៃបៅរៃតប្រើស៊ីម ឬរហ៉ូតែល់មាៃការ្រកាសរែៃែម ។
2) ហ្វហរ៊ី Facebook, LINE ៃិង TrueID Lite អាចប្រើក្នកងលក្ខខណ្ឌែ៉ូចខាងប្កាម ប្ៅព៊ី លក្ខខណ្ឌ
បៃស ៃឹង្តូវាៃកាត់ លយរែៃែមតាម្រូម៉ូសិៃស៊ីម៖
a. ហ្វហរ៊ី Facebook ប្រើាៃសរាបរ់ការបមើលព័ត៌មាៃរ៉ូ បៅបលើ Facebook េតិជិជៃអាច
Like, Comments, Inbox, រែៃតមិៃរួមរញ្៉ូច លការ ការបោៃឡ៉ូត/អារ់ឡ៉ូតវ ៊ីឌ៊ីេ៉ូ, ការបតជា
សរបលង ការបតជាវ ៊ីឌ៊ីេ៉ូ ការច៉ូ លបៅកាៃ់ បវរសាយ URL/website/application បសេងៗ

ប្ៅព៊ី Facebook ៃិង បសវាក្មមបសេងបរៀតែ៉ូចជា ការបតជាសរបលងតាម application ។
b. ហ្វហរ៊ី Line អាចប្រើ ាៃសរាបរ់ chat, បសញើៃិងររួ ល sticker ៃិងរ៉ូរភាព ែតមិ ៃរួមរញ្៉ូច ល

ការបត ការបសញើសារជាសរបលង ការបោៃឡ៉ូត/អារ់ ឡ៉ូតវ ៊ីឌ៊ីេ៉ូ ការបោៃឡ៉ូត sticker បតជា

សរបលង VoIP (voice calling), បតជាវ ៊ីឌ៊ីេ៉ូ Video VoIP (video calling), ការច៉ូ លបៅកាៃ់
បវរសាយ URL/website/application ៃិងបសវាបសេងៗែែលមិៃាៃសដល់បោយក្មមវ ិធ្៊ី
LINE ែ៉ូចជា LINE Camera, LINE POP -ល- ។
c.

ហ្វហរ៊ី TrueID Lite ក្រៃត់ររ ិមាណ្ 4GB ។

3) មិ ៃ មាៃរញ្ហ
ា ស៊ី ម កាត់ ល យ៖ ស៊ី ម បៃសៃឹ ង ការពារេតិ ងិ ជ ៃព៊ី រ ញ្ហ
ា ស៊ី ម កាត់ ល យ បោយសារ
ក្មមវ ិធ្៊ី រ៉ូរស័ពាែែលស៊ីេិ ៃធ្ឺ បណ្ត បហតបៃសបហើយបរើ រ េតិ ងិជៃមិ ៃអាចបលងេិ ៃធ្ឺ បណ្តាៃ
ិ ៊ី ហ្វហរ៊ី
បរ បរើ សិ ៃមិ ៃមាៃការភាារ់ គ្រប ាបងេិ ៃធ្ឺ បណ្តណាមួ យ រែៃតអា ចប្រើ ក្ មមវធ្
LINE ៃិង TrueID Lite ាៃែ៉ូចធ្មមតា ។

Facebook,

4) េ្តាតរនលប្រើ្ាស់:
បសវាក្មម ទ

េ្តាតរនល (មិៃរួមរញ្៉ូច លពៃធ 7%) ទ

បតបៅប្ៅ្រព័ៃធ

1 ាត/ន្ទរ៊ី

តេក្នុងប្រព័ ន្ធ TrueMove H

1 ាត/បមាង (រុន្ន្ែន្ឹងគិេ 1ាត/ន្ទរ៊ី ចារ់ព៊ីន្ទរ៊ី រ៊ី 61 ត

តេតៅប្រតេសន្មែរតាម 00600

3 ាត/ន្ទរ៊ី បៅ្គ្រ់ ្រព័ៃធ

តេតៅប្រតេសន្មែរតាម 006

9 ាត/ន្ទរ៊ី បៅ្គ្រ់ ្រព័ៃធ

តេងអុិន្ធឺតេេ

0 ាត/MB

តេង WiFi

1 ាត/ន្ទរ៊ី

ត្ញើសារ SMS ក្នុងប្រតេស

2 ាត/SMS

ត្ញើសារ SMS តប្ៅប្រតេស

9 ាត/SMS

ត្ញើសារ MMS ក្នុងប្រតេស

5 ាត/MMS

ត្ញើសារ MMS តប្ៅប្រតេស

ើងតៅ)

15 ាត/MMS

5) សិរិធបសេងៗែែលាៃែចងក្នកងលក្ខខណ្ឌបៃស មិៃអាចរត៉ូរជាលយាៃបរ ៃិ ងមិ ៃអាចបសារសិរិធបៅ
រគ្គលរ៊ី៣ ។

6) ្រសិ ៃបរើ េនក ក្ប្រើ ្ាស់ ្ រ្ពឹ តត សក្មមភា ពណាមួ យ ែ៉ូ ច ខាងប្កាម ្ក្ុម ហៃស៉ូ ម រក្ាសិ រិធក្នក ង
ការលរបចាលឬរញ្ឈរ់បសវាក្មមបោយមិៃចារាច់ែចងរក្ជាមៃ៖
a. មិៃបធ្រើតាមឬ្រ្ពឹតតសាយៃឹងបោលររណ្ងនៃក្ិចចសៃាែ៉ូចខាងប្កាម ៖
i. ប្រើ្រូម៉ូសិៃឬគ្របាបងបសេងៗក្នកងន្ទមែ៉ូ ចេតិ ងិជៃ េនកក្ប្រើ ្ាស់រ៉ូបៅ បពាលគ្ឺ
ែររសចរ ិត មិៃែក្ែងរៃែរ មិៃយក្បៅបធ្រើជរៃួញរៃតព៊ី្ក្ុមហៃលួចលាក្់ ។

ិ ា ឧរក្រណ្៍ ឬ្រព័ ៃធ ប សេងៗ ជាមួ យ រ គ្គ ល រ៊ី ៣
ii. មិ ៃ សលិ ត មិ ៃ ប្រើ រ បចច ក្ វ រ
ក្នកងបោលររ ៃងបធ្រើជរៃួញបលើ ការសតល់បសវាក្មម្រព័ ៃធរ៉ូរគ្មន្ទគ្មៃ៍ បោយខស
ចារ់ ៃិ ង បធ្រើសក្មម ភាពណាមួ យែែលបធ្រើប អាយរសពាល់ ឬរខា
រ ៃែល់ ការសដ ល់
បសវាក្មមរ៉ូរគ្មន្ទគ្មៃ៍ររស់្ក្ុមហៃ ។
b. របងរើបសេងៗប្កាមបហតសលែែលអាចបជឿាៃថា ជាេរបពើរចចរ ិត ខសចារ់ ។
7) ្ក្ុ ម ហ ៃរក្ាសិ រិធ ក្នក ងការផ្លែ ស់ រ៉ូត រ ល របចាល ឬ រញ្ឈរ់ ប ោយមិ ៃ ចារ ា ច់ ្ រកាសរ ក្ជាម ៃ

្រសិ ៃ បរើ មា ៃ្រការណាមួ យ សា យព៊ី េ៊ីរ ែ ែលែចងបៅក្នក ងក្ិ ចច ស ៃា បោលការណ្៍ ្ក្ុ ម ហ ៃ ឬ
ចារ់ររលារ់ររស់្របរស ។

8) បលើ ក្ែលងមាៃការែចងរ ក្ជាមៃសរ ាប រ់ ការផ្លែស់ រ៉ូតរ ្ក្ុ មហ ៃៃឹ ង ជ៉ូ ៃ ែរ ណ្ឹ ងតាមមបធ្ាាយ
បសេងៗោងបោចណាស់៣០នងៃ ។

9) ព័ ត៌មាៃរែៃែម ស៉ូមទាក្់ រងបសវាររ បរ ើេតិ ងិជៃ 1242 ឬតាមបវរសាយ http://www.truemoveh.com

