ข้อกำหนดและเงือ
่ นไข รำยกำรส่งเสริมกำรขำย
สะสมยอดเติมเงิน ร ับคูปองแลกฟรี อำหำร และเครือ
่ งดืม
่ ตลอดปี 2560
่ แคมเปญ ร ักหมดใจ ทรูมูฟ เอช ให้อม
ในชือ
ิ่ ฟรี สำหร ับลูกค้ำปัจจุบ ัน แบบเติมเงิน

1.

สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขาย “รักหมดใจ ทรูมฟ
ู เอช ให ้อิม
่ ฟรี ตลอดปี 2560” นี้ สาหรับผู ้ใช ้บริการ
่
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัดและ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ทีม
่ ส
ี ถานะการใช ้บริการเป็ นปกติ (Active Status)
(ยกเว ้นผู ้ใช ้บริการในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัวแทนเติมเงินทรูมฟ
ู เอช ซิมทัวร์รส
ิ หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัท)

2.

ผู ้ใช ้บริการจะต ้องกดสมัครเข ้าร่วมแคมเปญผ่าน USSD *232# (ไม่คด
ิ ค่าบริการ) ในระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัท

3.

ผู ้ใช ้บริการสามารถรับสิทธิพเิ ศษเมือ
่ เติมเงินผ่านระบบออนไลน์ ณ ร ้านค ้า 7-ELEVEN ทีร่ ่วมรายการ โดยสะสมยอดเติม
เงินให ้ครบ 200 บาท ต่อรอบ (รอบละ 30 วัน) ได ้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นี้ และเมือ
่ เติมเงินสะสมครบจะได ้รับสิทธิ
ดังต่อไปนี้
3.1 รับคูปองจากทรูมฟ
ู เอช เพือ
่ นาไปแลกฟรี อาหาร และ/หรือ เครือ
่ งดืม
่ ทึ่ 7-Eleven จานวน 4 คูปอง ผ่านทาง
SMS โดยระบบจะมอบคูปองให ้สัปดาห์ละ 1 คูปอง โดยคูปองทีไ่ ด ้รับในแต่ละครัง้ มีกาหนดวันหมดอายุภายใน 7
วัน นับจากวันทีไ่ ด ้รับคูปอง
3.2 ผู ้ใช ้บริการสามารถรับ อาหาร และ/หรือเครือ
่ งดืม
่ ได ้ตามทีร่ ะบุ ใน SMS หรือ คูปอง เท่านัน
้
3.3 คูปองใช ้ได ้เพียงครัง้ เดียว เมือ
่ ใช ้งานแล ้วจะไม่สามารถใช ้ใหม่ได ้อีก

4.

ิ ธิในการยกเลิกการแจกคูปอง ในกรณีผู ้ใช ้บริการมีการเติมเงินออนไลน์ ที่ 7-Eleven โดยมียอดสะสมของการ
บริษัทมีสท
เติมเงินถึงจานวน 200 บาท และผู ้ใช ้บริการได ้รับคูปองไปแล ้ว จากนัน
้ ผู ้ใช ้บริการรายดังกล่าวมาติดต่อบริษัทเพือ
่ ขอคืน
เงินทีเ่ ติมเข ้ามาไม่วา่ ทัง้ หมด หรือบางจานวนทีไ่ ด ้เติมเงินเข ้ามา โดยบริษัทได ้พิจารณาพฤติกรรมของผู ้ใช ้บริการทีม
่ ก
ี าร
ขอคืนเงินมากกว่า 2 ครัง้ ต่อรอบ (รอบละ 30 วัน)

5.

สิทธิพเิ ศษดังกล่าว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให ้บุคคลอืน
่ ได ้

6.

ิ ธิในการระงับ หรือยกเลิกการให ้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนีแ
บริษัทมีสท
้ ก่บค
ุ คลทีก
่ ระทาการใด ๆ โดยทุจริตหรือ
ผิดกฎหมาย หรือไม่ดาเนินการตามทีร่ ะบุไว ้ในเงือ
่ นไขในกิจกรรมนี้

7.

ิ ธิทจ
บริษัทมีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกสิทธิได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด
คาสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไข
ของบริการนี้ หรือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัทเว ้นแต่ระบุไว ้แจ ้งชัดเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทมี
สิทธิแ
์ ก ้ไข เปลีย
่ นแปลง หรือยกเลิกข ้อกาหนดนี้ไดโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทพิจารณา
เห็นสมควร

8.

ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญา
หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัท มีสท
ได ้ทันที
8.1. กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นข ้อห ้าม
ในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ้ พือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการเยีย
่ ง
ปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์
ได ้ และจะไม่นาบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
่ ได ้ว่า
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการ อันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทาง
ตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้
ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อเสนอ
8.2. กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย

9.

รายการส่งเสริมการขายนี้อยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้บริการ ที่
ทรูมฟ
ู เอช แคร์ โทร 1331 หรือ www.truemove-h.com

เงือ
่ นไข รำยกำรส่งเสริมกำรขำย แคมเปญ ร ักหมดใจ ทรูมูฟ เอช ให้อม
ิ่ ฟรี
ิ ย้ำยค่ำยเบอร์เดิมมำทีร่ ะบบเติมเงิน และซิมยกก๊วน)
(สำหร ับลูกค้ำทีเ่ ปิ ดเบอร์ใหม่ของ ซุปเปอร์ซม
1. ผู ้ทีไ่ ด ้รับสิทธิ ร่วม แคมเปญ รักหมดใจ ทรูมฟ
ู เอช ให ้อิม
่ ฟรี
ิ ” สาหรับบริการ
1.1 ผู ้ทีเ่ ปิ ดใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ หม่ ในรายการส่งเสริมการขาย “ซูเปอร์ซม
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด และของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิ
่ จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตัง้ แต่วน
เคชัน
ั ที่ 26 มีนาคม 2560 ถึงวันที่
25 กรกฎาคม 2560 (หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัทฯ)
1.2 ผู ้ใช ้บริการทีย
่ ้ายค่ายเบอร์เดิม สาเร็จ มายัง บริษัทฯ ในระบบเติมเงิน ตัง้ แต่วน
ั ที่ 26 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 25
กรกฎาคม 2560 (หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัทฯ)
1.3 ผู ้ทีเ่ ปิ ดใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ หม่ ในรายการส่งเสริมการขาย “ซิมยกก๊วน ” สาหรับบริการ
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด และของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิ
่ จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตัง้ แต่วน
เคชัน
ั ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ถึง
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 (หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัทฯ)
2. วิธก
ี ารรับสิทธิ เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการ ตามข ้อ 1

เติมเงินเพือ
่ ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีแ
่ บบออนไลน์ (Direct Top-up)

เฉพาะที่ 7-Eleven มีจานวนสะสมครบ 200 บาท ต่อรอบ (รอบละ 30 วัน) ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ
ดังต่อไปนี้
2.1 รับคูปองจากทรูมฟ
ู เอช ฟรีเพือ
่ นาไปแลกรับ อาหาร และ/หรือ เครือ
่ งดืม
่ ทึ่ 7-Eleven จานวน 4 คูปอง ผ่านทาง
SMS โดยระบบจะมอบคูปองให ้สัปดาห์ละ 1 คูปอง โดยคูปองทีไ่ ด ้รับในแต่ละครัง้ มีกาหนดวันหมดอายุภายใน 7
วัน นับจากวันทีไ่ ด ้รับคูปอง
2.2 ผู ้ใช ้บริการ สามารถ รับ อาหาร และ/หรือเครือ
่ งดืม
่ ได ้ตามทีร่ ะบุ ใน SMS หรือ คูปอง เท่านั น
้
2.3 คูปอง ใช ้ได ้ ครัง้ เดียว
ิ ธิในการยกเลิกการแจกคูปอง ในกรณีผู ้ใช ้บริการมีการการเติมเงินออนไลน์ ที่ 7-Eleven ให ้มียอดสะสมถึง
3. บริษัทฯ มีสท
200 บาท และผู ้ใช ้บริการได ้รับคูปองไปแล ้ว จากนัน
้ ผู ้ใช ้บริการมาติดต่อขอคืนเงินไม่วา่ ทัง้ หมด หรือบางจานวนทีไ่ ด ้
เติมเงินเข ้ามา หากผู ้ใช ้บริการมีการขอคืนเงิน มากกว่า 2 ครัง้ ต่อรอบ (รอบ ละ 30 วัน)
4. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถ รับสิทธิ์ ร่วม แคมเปญ รักหมดใจ ทรูมฟ
ู เอช ให ้อิม
่ ฟรี ได ้ถึง 31 ธันวาคม 2560 นี้
เท่านัน
้

่ เสริมกำรขำย “ซม
ิ ยกก๊วน”
รำยกำรสง
สิทธิพเิ ศษเมือ
่ เปิ ดใชร้ ำยกำรส่งเสริมกำรขำย “ซิมยกก๊วน”
สาหรับผู ้ทีเ่ ปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ในรายการส่งเสริมการขาย “ซิมยกก๊วน” โดยใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช
่ จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ใน
ของบริษัท เรียล มูฟ จากัดและ/หรือของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
นามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตัง้ แต่วน
ั ที่ 19 พฤษภาคม 2560 - 25 กรกฎาคม 2560 (หรือจนกว่าจะมีการ
เปลีย
่ นแปลงจากบริษัทฯ)
สิทธิพเิ ศษ:
1. เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการมีการเติมเงินครัง้ แรก 20 บาทขึน
้ ไป หลังจากเปิ ดใช ้บริการ จะได ้รับโบนั สโทรและเน็ ต ฟรี โดย
โบนัสดังกล่าว มีเงือ
่ นไขดังนี้
1.1

รับโบนั ส โทรและเน็ ต มูลค่า 20 บาท
1.1.1 รับโบนัสโทรและเน็ ตมูลค่า 20 บาท ใช ้สาหรับโทรภายในในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช โดยจะมีการคิด
ค่าบริการนาทีละ 2 บาท (คิดตามจริงเป็ นวินาที), เล่นเน็ ตเมกะไบท์ละ 2 บาท ความเร็วของการใช ้
งานขึน
้ อยู่กบ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน, SMS ข ้อความละ 2
บาท และ MMS ครัง้ ละ 2 บาท ตรวจสอบยอดโบนั สโทรและเน็ ต คงเหลือ กด *510*44# โทรออก
ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
1.1.2 โบนัสดังกล่าวในข ้อ 1.1.1 ต ้องใช ้งานให ้หมดภายใน 7 วัน โดยเริม
่ นับจากวันทีร่ ับสิทธิ
1.1.3 ระบบจะคานวณค่าใช ้บริการ โดยหักจากโบนัสโทรและเน็ ต ฟรีทไี่ ด ้รับก่อน จากนัน
้ จะหักจากเงินที่
เติมเข ้ามาในระบบ

ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลงข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขนี้ได ้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ
2. เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการมีการเติมเงินสะสมจนครบ 90 บาท/รอบ (รอบละ 30 วัน) จะได ้รับโบนั สโทรและเน็ ต พร ้อมเล่น WiFi
ฟรี โดยโบนั สดังกล่าว มีเงือ
่ นไขดังนี้
2.1

รับโบนั ส โทรและเน็ ต มูลค่า 90 บาท และ สิทธิในการใช ้งาน WiFi ฟรี จานวน 90 ชัว่ โมง
2.1.1 รับโบนัสโทรและเน็ ตมูลค่า 90 บาท ใช ้สาหรับโทรภายในในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช โดยจะมีการคิด
ค่าบริการนาทีละ 2 บาท (คิดตามจริงเป็ นวินาที), เล่นเน็ ตเมกะไบท์ละ 2 บาท ความเร็วของการใช ้
งานขึน
้ อยู่กบ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน, SMS ข ้อความละ 2
บาท และ MMS ครัง้ ละ 2 บาท ตรวจสอบยอดโบนั สโทรและเน็ ต คงเหลือ กด *510*44# โทรออก
ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
2.1.2 รับสิทธิเล่น WiFi ฟรี จานวน 90 ชัว่ โมง ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ตรวจสอบ
สิทธิคงเหลือ กด *900# โทรออก ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
2.1.3 โบนัสดังกล่าวในข ้อ 2.1.1 และ 2.1.2 ต ้องใช ้งานให ้หมดภายใน 7 วัน โดยเริม
่ นับจากวันทีร่ ับสิทธิ
2.1.4 โบนัสดังกล่าว รับสิทธิสงู สุด 10 รอบ (รอบละ 30 วัน) รอบใดทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเติมเงินสะสมไม่ครบตาม
มูลค่าทีก
่ าหนด ถือว่าเสียสิทธิในรอบนัน
้ ไป
2.1.5 ระบบจะคานวณค่าใช ้บริการ โดยหักจากโบนั สโทรและเน็ ตหรือ WiFi ฟรีทไี่ ด ้รับก่อน จากนัน
้ จะหัก
จากเงินทีเ่ ติมเข ้ามาในระบบ

3. เติมเงินออนไลน์สะสมครบ 200 บาท/รอบ (รอบละ 30 วัน) ที่ 7-Eleven เท่านัน
้ รับสิทธิโบนัสโทรและเน็ ต 400
บาท โดยโบนัสดังกล่าว มีเงือ
่ นไขดังนี้
3.1 รับโบนัสโทรและเน็ ตมูลค่า 400 บาท ใช ้สาหรับโทรภายในในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช โดยจะมีการคิดค่าบริการ
นาทีละ 2 บาท (คิดตามจริงเป็ นวินาที), เล่นเน็ ตเมกะไบท์ละ 2 บาท ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยู่กบ
ั พืน
้ ที่

ให ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน, SMS ข ้อความละ 2 บาท และ MMS ครัง้ ละ 2
บาท ตรวจสอบยอดโบนัสโทรและเน็ ต คงเหลือ กด *510*44# โทรออก ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
3.2 โบนัสดังกล่าวในข ้อ 2.1 ต ้องใช ้งานให ้หมดภายใน 30 วัน โดยเริม
่ นับจากวันทีร่ ับสิทธิ
3.3 โบนัสดังกล่าว รับสิทธิ ถึง 31 ธันวาคม 2560 รอบใดทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเติมเงินสะสมไม่ครบตามมูลค่าทีก
่ าหนด ถือ
ว่าเสียสิทธิในรอบนัน
้ ไป
4. พิเศษ รับ ทรู พอยท์ 2 เท่า ทุกครัง้ เมือ
่ เติมเงินทุกช่องทาง ตัง้ แต่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2560 นี้
เท่านัน
้ (ปกติ เติมเงินทุก 25 บาท รับ ทรู พอยท์ 1 พอยท์)
4.1 ผู ้ใช ้บริการ จะได ้รับแจ ้ง SMS เตือน ให ้เข ้าไปตรวจสอบทรูพอยท์ ผ่าน *878*3# โทรออก(ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย)
ทุกครัง้ ทีเ่ ติมเงิน
้ หรือรับ
4.2 ผู ้ใช ้บริการ จะได ้รับ ทรู พอยท์ ภายใน 3 วัน หลังจากเติมเงินทัง้ นี้ สามารถนา ทรู พอยท์ ไป แลกซือ
ส่วนลด จากร ้านค ้าทีร่ ่วมรายการ รายละเอียดเพิม
่ เติม ที่ www.trueyou.co.th
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลงข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขนี้ได ้ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้
ทรำบล่วงหน้ำ
่ ั 900”
ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำย “ซิมยกก๊วน พร้อมโปรโมชน
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สาหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด และ/
่ จากัด (รวมเรียกว่า“บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบ
หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
เติมเงิน ตัง้ แต่วน
ั ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 – 30 มิถน
ุ ายน 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัทฯ โดย
1.1 ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการดังต่อไปนีภ
้ ายใน 60 วัน นับแต่วน
ั เปิ ดใช ้บริการ
1.2 รับโบนัส 5 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย โดยโบนั สนีจ
้ ะถูกหักชาระค่าบริการก่อน จากนัน
้ จะหักจากเงินที่
เติมเข ้ามาในระบบ
2. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้ มีดงั นี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
2.1 โทรทุกเครือข่าย คิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็ นวินาที
้ (SMS) คิดค่าบริการข ้อความละ 2 บาท
2.2 ส่งข ้อความสัน
2.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ค่าบริการครัง้ ละ 3 บาท
2.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบต์ละ 1.50 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์
2.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. คิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3. สิทธิโทรฟรี เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการมีการโทรไปหาเลขหมายภายในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช จะคิดค่าค่าใช ้บริการตามจานวนการ
ใช ้งานจริงในอัตราตามทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อ 2.1 จนกว่าจะวางสาย และเมือ
่ ผู ้ใช ้บริการโทรไปหาเลขหมายภายใน
เครือข่ายทรูมฟ
ู เอช จนค่าบริการครบ 9 บาท (โดยการคิดค่าบริการจะหักจากเงินทีเ่ ติม ) ภายในวันเดียวกัน ตัง้ แต่
ิ เป็ นต ้นไป (ไม่จากัดจานวนครัง้ และสามารถนาค่าบริการในแต่ละครัง้ มารวมกันได ้) ผูใ้ ชบ
้ ริกำร
เวลา 00.01 นาฬกา
จะได้ร ับสิทธิโทรฟรี สาหรับใช ้โทรไปยังเลขหมายในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช ในครัง้ ถัดไปภายในวันเดียวกันจนถึงเวลา
ิ ได ้ครัง้ ละไม่เกิน 60 นาที (เมือ
23.59 นาฬกา
่ ครบ 60 นาทีระบบจะตัดสายอัตโนมัต)ิ ไม่จากัดจานวนครัง้
4. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือโทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้หรือจด
ทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การใช ้
บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความบริการพิเศษ
และบริการเสริมอืน
่ ๆ
5. ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าบริการเสริม และค่าบริการอืน
่ ใดนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 2 ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)

6. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาท
จะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่
เกิน 365 วัน
7. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ username ตามด ้วย
7.1 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
โดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให ้ผู ้ใช ้บริการผ่าน
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตหลังจากทีไ่ ด ้เริม
ทาง SMS ในการเชือ
่ ใช ้งานซิมทรูมฟ
ู เอช แบบเติมเงิน ภายใน 1 ชัว่ โมง
โดยอัตโนมัต ิ
7.2 หากผู ้ใช ้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได ้โดยติดต่อทรูมฟ
ู
เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางทีท
่ รูมฟ
ู เอช กาหนดให ้
7.3 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต”) มี
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
ความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ และ
บันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
เปิ ดการเชือ
ี ครัง้
7.4 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะ
ทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต หรือ Wi-Fi ต่อ
7.5 Concurrent ในการเชือ
ครัง้ เท่านัน
้
8. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
9. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
9.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื นข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ้ พือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการเยีย
่ ง
ปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้
และจะไม่นาบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
่ มต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่ เชือ
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิด
หรือเกีย
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการ อันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
การผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและ
ทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการ
ปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้
9.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
หรือรับข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
10. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของ
บริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัทฯ

ิ ธิในการแก ้ไข เปลีย
11. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขและ
ข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านทางช่องทางทีบ
่ ริษัทฯ พิจารณา
เห็นสมควร
12. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช ้งานร่วมกับบริการ All Together Bonus
13. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช ้ได ้ถึงวันที 30 เมษายน 2561
รายการส่งเสริมการขายนี้อยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้บริการที่
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมฟ
www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
ู เอช แคร์ โทร
1331 หรือสอบถามพนั กงานขาย

ิ (Super Sim)
รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ซิมกำร์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน : ซูเปอร์ซม
ิ ” เพือ
1. ผู ้ทีเ่ ปิ ดใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ หม่ ในรายการส่งเสริมการขาย “ซูเปอร์ซม
่ ใช ้บริการ
่
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด และของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตัง้ แต่วน
ั ที่ 26 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 25 มิถน
ุ ายน
2560 (หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัทฯ )
ิ ”นี้ ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้
2. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ของทรูมฟ
ู เอช จากรายการส่งเสริมการขาย “ ซูเปอร์ซม
บริการ ดังต่อไปนี้
2.1 รับโบนัส 10 บาท สาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย
2.2 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
2.2.1

โทรออกทุกเครือข่าย วินาทีละ 1 สตางค์ (นาทีแรกละ 1 บาท) ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที

2.2.2

้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
ส่งข ้อความสัน

2.2.3

ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท

2.2.4

4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ความเร็วของการใช ้
งานขึน
้ อยู่กบ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน

2.2.5

Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที

3. เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการมีการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต ระบบจะคิดค่าใช ้บริการตามจานวนการใช ้งานจริงในอัตราค่าบริการทีก
่ าหนดไว ้
ิ โดย
ในข ้อ 2.2.4 จนกว่าจะมีการใช ้บริการครบ 17 บาทภายในวันเดียวกัน โดยเริม
่ นับตัง้ แต่เวลา 00.01 – 23.59 นาฬกา
เมือ
่ ผู ้ใช ้บริการมีการใช ้งานจนครบ 17 บาทผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้งานโมบายอินเทอร์เน็ ต ฟรี ต่อเนือ
่ ง ทีค
่ วามเร็ว
ิ ภายในวันเดียวกัน
สูงสุด 512 Kbps โดยไม่คด
ิ ค่าบริการเพิม
่ จนถึงเวลา 23.59 นาฬกา
4. เติมเงินออนไลน์สะสมครบ 200 บาท/รอบ (รอบละ 30 วัน) ที่ 7-Eleven เท่านัน
้ รับสิทธิโบนัสโทรและเน็ ต 400 บาท
โดยโบนั สดังกล่าว มีเงือ
่ นไขดังนี้
4.1 รับโบนั สโทรและเน็ ตมูลค่า 400 บาท ใช ้สาหรับโทรภายในในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช โดยจะมีการคิดค่าบริการนาที
ละ 2 บาท (คิดตามจริงเป็ นวินาที), เล่นเน็ ตเมกะไบท์ละ 2 บาท ความเร็วของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ ับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ
จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน, SMS ข ้อความละ 2 บาท และ MMS ครัง้ ละ 2 บาท ตรวจสอบ
ยอดโบนัสโทรและเน็ ต คงเหลือ กด *510*44# โทรออก ไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย
4.2 โบนัสดังกล่าวในข ้อ 4.1 ต ้องใช ้งานให ้หมดภายใน 30 วัน โดยเริม
่ นับจากวันทีร่ ับสิทธิ
4.3 โบนัสดังกล่าว รับสิทธิ ถึง 31 ธันวาคม 2560 รอบใดทีผ
่ ู ้ใช ้บริการเติมเงินสะสมไม่ครบตามมูลค่าทีก
่ าหนด ถือว่า
เสียสิทธิในรอบนัน
้ ไป
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
5. บริษัทฯ มีสท
่ นแปลงข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขนีไ้ ด ้ตามทีเ่ ห็นสมควร
6. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 2 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้หรือจด
ทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษการใช ้
บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความบริการพิเศษและ
บริการเสริมอืน
่ ๆ
7. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
8. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
9. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน 500 บาทจะ
ได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่เกิน
365 วัน
10. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

่ username
10.1 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
ตามด ้วยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตหลังจากทีไ่ ด ้เริม
ให ้ผู ้ใช ้บริการผ่านทาง SMS ในการเชือ
่ ใช ้งานซิมทรูมฟ
ู เอช แบบเติมเงิน
10.2 หากผู ้ใช ้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได ้โดย
ติดต่อทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางทีท
่ รูมฟ
ู เอช กาหนดให ้
10.3 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต”)
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
มีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
10.4 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
10.5 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
11. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ รวม
ตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญา
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
ได ้ทันที
12.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
(ก.)

่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการเยีย
่ ง
ปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจถือเอา
ประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ

(ข.)

่ มต่อ
ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่ เชือ
่ ได ้ว่า จะ
หรือเกีย
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
ก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทาง
ตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือ ข่าย หรือทาให ้
ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ

่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับข ้อเสนอ
12.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
13. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้
หรือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
14. บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
15. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช ้งานร่วมกับบริการ All Together Bonus
16. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 31 ธ ันวำคม 2560
รายการส่งเสริมการขายนี้อยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมฟ
บริการที่ www.truemove-h.com และสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
ู
เอชแคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนักงานขาย

้ รีทงปี
รำยกำรส่งเสริมกำรขำย ย้ำยค่ำยเบอร์เดิม มำ ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ใชฟ
ั้
1. รายการส่งเสริมการขายนี้สาหรับผู ้ใช ้บริการทีย
่ ้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช ้บริการทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคล
่ จากัด (รวมเรียกว่า“บริษัทฯ”)
ธรรมดา กับ บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ในระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง
2. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขายนี้
2.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีแรก นาทีละ 1 บาท นาทีถัดๆไป วินาทีละ 1 สตางค์
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
2.2 ส่งข ้อความสัน
2.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
2.4 เน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ เศษของกิโลไบต์คด
ิ เป็ นหนึง่
กิโลไบต์ สาหรับ 3G/EDGE/GPRS สามารถใช ้งานได ้ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) และ
4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ขึน
้ อยูก
่ ับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ
2.5 WiFi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. คิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3. สิทธิพเิ ศษ เมือ
่ เติมเงินสะสมครบ 200 บาทในรอบใดนั บจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ จะได ้รับโบนัสทันที นานสูงสุด 12 รอบ
(รอบละ 30 วัน) และสามารถใช ้งานได ้ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วน
ั ทีเ่ ติมเงินสะสมครบ 200 บาท หากใช ้ไม่หมดใน 30 วัน
โบนัสโทรฟรีทเี่ หลือจะถูกตัดทิง้ หมด โดยโบนั สทีจ
่ ะได ้รับมีดังต่อไปนี้
3.1 รับโบนั สโทรฟรีและเน็ ตฟรี 400 บาท โดยคิดอัคราค่าบริการดังนี้
3.1.1 โทรในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช นาทีละ 2 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3.2.2 เน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ เศษของกิโลไบต์คด
ิ
เป็ นหนึง่ กิโลไบต์ สาหรับ 3G สามารถใช ้งานได ้ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps.) และ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ขึน
้ อยูก
่ ับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการ
และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
3.2 รับฟรี WiFi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps.
3.3 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับโบนัส ของรอบ
นัน
้ ๆ
3.4 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจากระบบเติม
ิ้ สุดลง สิทธิในการรับโบนัสพิเศษของ
เงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
รอบถัดๆ ไปจะสิน
3.4 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *900# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
4. สิทธิพเิ ศษ เมือ
่ เติมเงินออนไลน์สะสมครบ 200 บาท ที่ 7 Eleven เท่านัน
้ ในรอบใดนั บจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ จะได ้รับ
โบนัสทันที รับสิทธิ ถึง 31 ธันวาคม 2560 และสามารถใช ้งานได ้ภายใน 30 วันนับตัง้ แต่วน
ั ทีเ่ ติมเงินสะสมครบ 200
บาท หากใช ้ไม่หมดใน 30 วันโบนัสโทรฟรีทเี่ หลือจะถูกตัดทิง้ หมด โดยโบนั สทีจ
่ ะได ้รับมีดังต่อไปนี้
4.1 รับโบนั สโทรฟรีและเน็ ตฟรี 400 บาท โดยคิดอัตราค่าบริการดังนี้
4.1.1 โทรในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช นาทีละ 2 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
4.2.2 เน็ ต 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์ เศษของกิโลไบต์คด
ิ
เป็ นหนึง่ กิโลไบต์ สาหรับ 3G สามารถใช ้งานได ้ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps.) และ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ขึน
้ อยูก
่ ับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ ผู ้ใช ้บริการ และ
อุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
4.2 รับฟรี WiFi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps.

4.3 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ตามจานวนทีก
่ าหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับโบนัส ของรอบ
นัน
้ ๆ
4.4 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจากระบบเติม
ิ้ สุดลง สิทธิในการรับโบนัสพิเศษของ
เงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
รอบถัดๆ ไปจะสิน
4.5 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *900# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
5. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 2, 3 และ 4 ทีร่ ะบุไว ้ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ และสาหรับการโทรไปยังเลขหมาย
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้
ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และ
การใช ้บริการรับส่งข ้อความบริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
6. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
7. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและจานวน
ผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้
8. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน 500 บาทจะ
ได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่เกิน 365
วัน
9. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ username ตามด ้วยโดเมน
9.1 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
เนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให ้ผู ้ใช ้บริการผ่านทาง SMS ใน
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตหลังจากทีไ่ ด ้เริม
การเชือ
่ ใช ้งานซิมทรูมฟ
ู เอช แบบเติมเงิน
9.2 หากผู ้ใช ้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได ้โดย
ติดต่อทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1331 หรือผ่านช่องทางทีท
่ รูมฟ
ู เอช กาหนดให ้
9.3 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต”)
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
มีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.4 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
9.5 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
10. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ รวม
ตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
้ โทรศัพท์เคลือ
11. ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย “ซือ
่ นที่
SAMSUNG J2 พร ้อมอุปกรณ์ (เรียกว่า “เครือ
่ ง” ) จากร ้าน 7-Eleven ในราคาพิเศษ 2,290 บาท (จากราคาปกติ 4,390
บาท) พร ้อมเปิ ดใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ หม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ
่ จากัด (รวมเรียกว่า“บริษัทฯ”) และซือ
้
บริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
แพ็กเกจ Buffet Net Plus 500 บาท” จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอชในรายการส่งเสริมการขายนีเ้ ป็ น
ระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 4 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการต ้องการยกเลิกบริการก่อนกาหนด
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระส่วนลดค่าเครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด

ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญา
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
ได ้ทันที
12.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ
่ ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือ
เชือ
บุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อ
เครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
12.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
13. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้
หรือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
14. บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
15. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช ้งานร่วมกับบริการ All Together Bonus

16. รายการส่งเสริมการขายนี้อยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่ บริษัทฯ กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้บริการ
ที่ www.truemove-h.com และ หรือ ทรูมฟ
ู เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถามพนั กงานขาย

