แพ็กเกจ ทรู ซู เปอร์ ซอคเกอร์ สำหรับ ดูบนมือถือ/แท็บเล็ต/เว็บไซต์ แบบต่ ออำยุอตั โนมัติ
ข้ อกำหนดและเงื่อนไข
1. แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ สำหรับ ดูบนมือถือ/แท็บเล็ต/เว็บไซต์ แบบต่ออำยุอตั โนมัติสำหรับ
ผูใ้ ช้บริ กำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรู มูฟ เอช ของบริ ษทั เรี ยล มูฟ จำกัด (“เรี ยลมูฟ”) และบริ ษทั ทรู มูฟ
เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิ เคชัน่ จำกัด (“ทียซู ี ”) (รวมเรี ยกว่ำ “บริ ษทั ”) ในระบบเติมเงินและรำยเดือน
ในนำมบุคคลธรรมดำ (“ผูใ้ ช้บริ กำร”) ตั้งแต่วนั นี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560 หรื อจนกว่ำจะมีกำร
แจ้งเปลี่ยนแปลงจำกบริ ษทั
2. วิธีกำรสมัครใช้บริ กำร: ผูใ้ ช้บริ กำรสำมำรถสมัครใช้บริ กำรแพ็กเกจนี้ โดยผ่ำนแอปพลิเคชัน True
ID ซึ่ งผูใ้ ช้บริ กำรจะเริ่ มใช้บริ กำรแพ็กเกจนี้ได้ หลังจำกได้รับข้อควำม (SMS) ยืนยันกำรสมัครใช้
บริ กำรเรี ยบร้อยแล้วเท่ำนั้น
3. ผูใ้ ช้บริ กำรแพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ สำหรับ ดูบนมือถือ/แท็บเล็ต/เว็บไซต์ จะได้รับสิ ทธิชมคอน
เทนท์และบริ กำรจำกบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จำกัด บนแอปพลิเคชัน True ID สำหรับกำรใช้ งำนผ่ำน
มือถือ และแท็บเล็ตและเว็บไซต์ tss.trueid.net สำหรับกำรใช้งำนผ่ำนเครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะ
(Personal Computer: PC) และคอมพิวเตอร์แบบพกพำ (Notebook) เท่ำนั้น โดยมีอตั รำค่ำ
ใช้บริ กำร ดังนี ้
• 3.1 ผูใ้ ช้บริ กำรในระบบเติมเงิน
ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์
แพ็กเกจ
สำหรับ ดูบนมือถือ/แท็บเล็ต/เว็บไซต์
29 (สำหรับกำรรับชมบนแอปพลิเคชัน
true ID และเว็บไซต์ ผ่ำน True
Online หรื อ WiFi by True/
True Move H)
150 (สำหรับลูกค้ ำทรูมฟู เอชที่สมัครดูบน
ค่ ำบริกำร (บำท)
แอปพลิเคชัน true ID และมีควำม
ประสงค์จะดูคอนเทนท์ดงั กล่ำวบนเว็บไซต์
ด้ วยอินเตอร์ เน็ตประเภทอื่นๆนอกเหนือ
True Online หรื อ WiFi by
True/ True Move H)
อำยุกำรใช้ งำน (วัน)
30
ชมคอนเทนท์ฟุตบอล
รับสิ ทธิใช้ บริกำรคอนเทนท์

รู ปแบบกำรคิดเงิน
• 3.2 ผูใ้ ช้บริ กำรในระบบรำยเดือน
แพ็กเกจ

ค่ ำบริกำร
เหมำจ่ ำยรำยเดือน (บำท)

รับสิ ทธิใช้ บริกำรคอนเทนท์

ผ่ำนแอปพลิเคชัน TrueIDและเว็บไซต์
tss.trueid.net
แบบต่ออำยุอตั โนมัติทุก 30 วัน
ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์
สำหรับ ดูบนมือถือ/แท็บเล็ต/เว็บไซต์
29 (สำหรับกำรรับชมบนแอปพลิเค
ชัน true ID และเว็บไซต์ ผ่ำน
True Online หรื อ WiFi by
True/ True Move H)
150 (สำหรับลูกค้ ำทรูมฟู เอชที่สมัคร
ดูบนแอปพลิเคชัน true ID และมี
ควำมประสงค์จะดูคอนเทนท์ดงั กล่ำว
บนเว็บไซต์ด้วยอินเตอร์ เน็ตประเภท
อื่นๆนอกเหนือTrue Online หรื อ
WiFi by True/ True Move
H)
ชมคอนเทนท์ฟุตบอล
ผ่ำนแอปพลิเคชัน True IDและ
เว็บไซต์ tss.trueid.net

แบบต่ออำยุอตั โนมัติ
รู ปแบบกำรคิดเงิน
ผูใ้ ช้บริ กำรแพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ สำหรับ ดูบนมือถือ/แท็บเล็ต/เว็บไซต์ จะได้รับสิ ทธิใช้บริ กำร
รับชมคอนเทนท์ฟุตบอล อำทิ พรี เมียร์ลีก และ โตโยต้ำ ไทยลีก เป็ นต้น ผ่ำนเมนู LIVE PLAY บน
แอปพลิเคชัน True ID นับตั้งแต่ได้รับ SMS ยืนยันกำรสมัคร ตั้งแต่วนั ที่สมัครใช้บริ กำรถึงวันที่
30 มิถุนำยน 2560 โดยสำมำรถรับชมคอนเทนท์ฟุตบอล ผ่ำนอุปกรณ์ที่ผกู กับเบอร์ ทรู มูฟ เอชที่ได้ทำ
กำรสมัครไว้เท่ำนั้นและเว็บไซต์ tss.trueid.net
กรณี ที่เบอร์ทรู มูฟ เอช ที่สมัครแพ็คเกจทรู ซูเปอร์ ซอคเกอร์ น้ ี ไม่อยูใ่ นสถำนะกำรใช้งำนปกติ
(Active) จะไม่สำมำรถดูช่องรำยกำรจำกแพ็กเกจนี้ได้ เนื่องจำก ผูใ้ ช้บริ กำรรับทรำบและยินยอมให้
บริ ษทั ประสำนงำนกับบริ ษทั ทรู วิชนั่ ส์ กรุ๊ ป จำกัด เพื่อระงับสัญญำณ
4. กำรสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรใช้งำน : ผูใ้ ช้บริ กำรต้องสมัครใช้บริ กำร โดยดำเนินกำรเพียงครั้งเดียวสำมำรถ
ใช้บริ กำรได้ต่อเนื่องไปจนกว่ำผูใ้ ช้บริ กำรจะแจ้งยกเลิกโดยผ่ำนแอปพลิเคชัน True ID ก่อนถึงวันครบ

กำหนด หรื อสิ้ นสุ ดอัตโนมัติในวันที่สิ้นสุ ดรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยนี้
5. กำรคิดค่ำบริ กำรแพ็กเกจนี้ หำกผูใ้ ช้บริ กำรในระบบรำยเดือนสมัครใช้บริ กำรไม่ตรงกับวันเริ่ มต้นของ
รอบบิล ระบบจะคิดค่ำบริ กำรตำมส่ วนของวันโดยเริ่ มคิดตั้งแต่วนั แรกที่สมัครใช้บริ กำรไปจนถึงวันสุ ดท้ำย
ของรอบบิลแรก และในทุกรอบบิลถัดไปจะคิดค่ำบริ กำรเต็มรอบบิลไปจนกว่ำจะยกเลิก สำหรับผู้ใช้ บริกำร
ในระบบเติมเงิน ระยะเวลำกำรใช้ งำน 30 วันจะเริ่มนับจำกวัที่สมัครและได้ รับ sms ยืนยันกำรสมัครใช้
บริกำร และระบบจะมีกำรหักค่ำบริกำรโดยอัตโนมัตทิ กุ 30 วัน โดยผู้ใช้ บริ กำรจะต้ องเติมเงินค่ำบริกำรให้
เพียงพอสำหรับกำรใช้ บริ กำรตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี ้
6. อัตรำค่ำใช้บริ กำรในข้อ 3 ทั้งหมดครอบคลุมเฉพำะ กำรรับชมคอนเทนท์ผำ่ นแอปพลิเคชัน
TrueIDและเว็บไซต์ tss.trueid.net ไม่รวมถึงค่ำบริ กำรอื่นๆ เช่น บริ กำร
4G|3G|EDGE|GPRS, บริ กำรดำวน์โหลดข้อมูลเนื้อหำต่ำงๆ, ค่ำบริ กำรอินเตอร์ เน็ตบ้ำน,
ค่ำบริ กำรข่ำวสำรข้อมูล, ค่ำบริ กำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ, ค่ำโทรศัพท์ขำ้ มแดนและบริ กำรเสริ มอื่นๆ
จะคิดตำมอัตรำของรำยกำรส่ งเสริ มกำรขำยหลักที่ผใู ้ ช้บริ กำรเลือกใช้
7. อัตรำค่ำใช้บริ กำรข้ำงต้นทั้งหมดยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
8. เงื่อนไขกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน True IDและเว็บไซต์ tss.trueid.net เป็ นไปตำมที่ บริ ษทั ทรู
อินฟอร์ เมชัน่ เทคโนโลยี จำกัด กำหนด
9. สิ ทธิใด ๆ ตำมที่ได้ระบุไว้ในแพ็กเกจนี้ ไม่สำมำรถแลก คืน หรื อเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรื อของอื่นใดได้
รวมตลอดทั้งไม่สำมำรถโอนไปให้บุคคลหรื อนิ ติบุคคลอื่นใดได้ดว้ ย
10. หำกผูใ้ ช้บริ กำรกระทำกำรอันเป็ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ บริ ษทั มีสิทธิ์ ในกำรยกเลิกกำร
ให้บริ กำรตำม สัญญำได้และดำเนินกำรทำงกฎหมำยได้ทนั ที
• 10.1 กระทำกำรเกิดควำมไม่เป็ นธรรมต่อบริ ษทั หรื อบุคคลอื่นใด ทั้งในทำงตรงและทำงอ้อม หรื อทำ
กำรรบกวน หรื อก่อควำมไม่สะดวก หรื อเป็ นอันตรำยต่อเครื อข่ำย หรื อทำให้ประสิ ทธิภำพกำร
ปฏิบตั ิงำนของเครื อข่ำย หรื อส่ วนใดๆ ของเครื อข่ำย เกิดควำมขัดข้องไม่เป็ นไปตำมปกติ
• 10.2 กระทำกำรที่มีเหตุผลอันเชื่ อได้วำ่ ผูใ้ ช้บริ กำรทุจริ ต หรื อมีพฤติกรรมฉ้อฉลในกำรใช้บริ กำรหรื อ
นำบริ กำรไปใช้โดยผิดกฎหมำย
11. บริ ษทั มีสิทธิ์ ในกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรื อยกเลิกได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ หำกมี
ข้อกำหนด คำสั่ง หรื อนโยบำยของหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ
หรื อยกเลิกเงื่อนไขของบริ กำรนี้หรื อคำสั่งดังกล่ำวเป็ นกำรเพิ่มภำระในกำรดำเนินกำรของบริ ษทั เว้นแต่จะ
ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็ นอย่ำงอื่น
12. บริ ษทั มีสิทธิ์ ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรื อยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตำมควำมเหมำะสมโดยจะแจ้ง
ให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันผ่ำนช่องทำงที่บริ ษทั พิจำรณำเห็นสมควร
13. แพ็กเกจนี้สำมำรถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560

14. แพ็กเกจนี้อยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขที่บริ ษทั กำหนด ผูใ้ ช้บริ กำรจะต้องศึกษำข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริ กำร
ที่ www.truemove-h.com และสำหรับกำรตั้งค่ำเชื่อมต่อระบบ 3G ที่
www.truemove-h.com/apn หรื อ ทรู มูฟ เอช แคร์ โทร 1331 หรื อสอบถำมพนักงำนขำย

