ั
่ เสริมการขาย “ซม
ิ ซวสะเดย”
ข้อกําหนดและเงือ
0 นไขรายการสง
1)	
  สําหรับผู ้ใช ้บริการทีเ1 ปิ ดเลขหมายใหม่ในรายการส่งเสริมการขายซิมซัวสะเดย บริการโทรศัพท์

เคลือ
1 นทีท
1 รูมฟ
ู เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด (“เรียลมูฟ”) และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิ
1 จํากัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่า
เวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
“บริษัท”) ในระบบเติมเงินในนามบุคคลธรรมดาทีใ1 ช ้โทรศัพท์เคลือ
1 นทีร1 องรับการให ้บริการ 4G
ในคลืน
1 ความถีข
1 องบริษัท และสมัครใช ้บริการตังN แต่วน
ั นีN จนถึงวันที1 31 มกราคม 2559 หรือ
จนกว่าจะมีการเปลีย
1 นแปลงเป็ นอย่างอืน
1 โดยผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนีN
1.1	
  คา่ โทร 20 บาท
1.2	
  ปริมาณการใช ้งานอินเทอร์เน็ต 3G/EDGE/GPRS จํานวน 90 เมกะไบท์
ิ ธิพเิ ศษสําหรับการใช ้แอพพลิเคชัน
1 LINE และ facebook ไม่จํากัดปริมาณการใช ้
1.3	
  สท
1 HTV โดยจํากัด
งานอินเตอร์เน็ ตสูงสุด 4 รอบ (1 รอบมี 30 วัน) และใช ้แอพพลิเคชัน
ปริมาณการใช ้อินเตอร์เน็ ตสูงสุด 6 รอบ (1 รอบมี 30 วัน)
รอบแรก 30 วันแรกเล่นฟรี นับตังN แต่เปิ ดใช ้บริการ รอบถัดไปรับสิทธิสงู สุดไม่เกิน 5 รอบ นับต่อจาก
รอบแรกติดต่อกัน เล่นได ้ฟรีเฉพาะรอบทีเ1 ติมเงินสะสมอย่างน ้อย 200 บาทขึน
N ไป หากในรอบใดไม่ม ี
การเติมเงินตามทีก
1 ําหนด ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้สิทธิเล่นฟรีในรอบนัน
N ๆ

2)

ข ้อจํากัดการใช ้สิทธิพเิ ศษบริการ LINE, facebook, และ H TV แอพพลิเคชัน1
ิ ธิพ
1 รวมถึงการใช ้งานฟั งก์ชน
ั1 ดังนีN ส่งข ้อความ,
1.1	
  สท
U เิ ศษการใช ้บริการ LINE แอพพลิเคชัน

1 แต่ไม่รวมถึงการใช ้งานฟั งชันก์รับ-ส่งวิดโี อ การโทร
ภาพ, sticker ผ่านแอพพลิเคชัน
ผ่านอินเตอร์เน็ ต และการเข ้าถึงเวบไซต์หรือ URL อืน
1 ๆทีไ1 ม่ได ้อยูใ่ นบริการ LINE แอพ
1 และไม่รวมถึงแอพพลิเคชัน
1 อืน
1 Line อาทิ Line Camera, Line
พลิเคชัน
1 ๆ ภายใต ้ชือ
POP, และอืน
1 ๆ
ิ ธิพ
1 รวมถึงการใช ้งานฟั งก์ชน
ั1 ดังนีN news
1.2	
  สท
U เิ ศษการใช ้บริการ facebook แอพพลิเคชัน
feed, wall, Like, Comments, Inbox, แต่ไม่รวมถึงการใช ้งานฟั งชันก์รับ-ส่งวิดโี อ
การโทรผ่านอินเตอร์เน็ ต และการเข ้าถึงเวบไซต์หรือ URL อืน
1 ๆทีไ1 ม่ได ้อยูใ่ นบริการ
1
facebook แอพพลิเคชัน
ิ ธิพ
1 จํากัดปริมาณการใช ้งานจํานวน 4GB ต่อ 1
1.3	
  สท
U เิ ศษการใช ้บริการ HTV แอพพลิเคชัน
รอบ

ในกรณีทผ
ี1 ู ้ใช ้บริการใช ้บริการอืน
1 ใดทีไ1 ม่ได ้อยูใ่ นข ้อจํากัดการใช ้งาน ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชําระค่าใช ้บริการเพิม
1
เติม ตามอัตราทีร1 ะบุในแพ็กเกจหรือรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
1 ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้งานอยู่ ณ ขณะนัน
N

3)	
  อต
ั ราค่าใช ้บริการมีดงั นีN (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
1 )
บริการ
ค่าบริการ
โทรทุกเครือข่าย
0.55 บาท/นาที
โทรกลับกัมพูชาผ่านรหัส 00600 3 บาท/นาที
3GlEDGElGPRS
1 บาท/เมกะไบท์
WiFi
1 บาท/นาที
SMS ภายในประเทศ
2 บาท/SMS
SMS ต่างประเทศ
9 บาท/SMS
MMS ภายในประเทศ
5 บาท/MMS
MMS ต่างประเทศ
15	
  บาท/MMS
4)	
  อต
ั ราค่าบริการสําหรับการโทรไปต่างประเทศผ่านรหัส 00600 ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่า
บริการได ้จาก www.truemove-h.com

5)	
  บริษัทขอสงวนสิทธิทจี1 ะแก ้ไข เปลีย1 นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
หากมีข ้อกําหนด คําสัง1 หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ1 กีย
1 วข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข
เปลีย
1 นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
1 นไขของบริการนีN หรือคําสัง1 ดังกล่าวเป็ นการเพิม
1 ภาระในการ
ดําเนินการของบริษัท

6)	
  รายการส่งเสริมการขายนีอN ยูภ
่ ายใต ้เงือ
1 นไขทีบ
1 ริษัทกําหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
1 เติม
ก่อนเลือกใช ้บริการที1 www.truemove-h.com หรือ ทรูมฟ
ู เอช แคร์ โทร *9090 หรือสอบถาม
พนักงานขาย

