ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
“แสตมป์ 7-Eleven แลกสลิปเติมเงินทรูมูฟ เอช ”
1. รายการส่งเสริมการขาย “แสตมป์ 7-Eleven แลกสลิปเติมเงินทรูมูฟ เอช” นี้ สาหรับผู ้ใช ้บริการ
โทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือ บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิ
่ จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ทีม
เคชัน
่ ส
ี ถานะการใช ้งานเป็ นปกติ
(Active Status) (ยกเว ้นผู ้ใช ้บริการในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัวแทนเติมเงินทรูมฟ
ู
เอช) ในระหว่างวันที่ 24
กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562
2. สิทธิพเิ ศษ แสตมป์ 7-Eleven แลกสลิปเติมเงินทรูมูฟ เอช ประกอบด ้วย
2.1 เงินค่าโทร 25 บาท และวันใช ้งาน 30 วัน
2.2 โบนัสเน็ ตฟรี โทรฟรี ทรูมฟ
ู เอช 25 บาท ใช ้งานได ้ 3 วัน
2.3 ได ้รับคะแนนสะสม จานวน 10 ทรูพอยท์ ภายใน 24 ชม.
สิทธิพเิ ศษทัง้ 3 รายการ จะเริม
่ ใช ้งานได ้หลังได ้รับ SMS ยืนยัน
3. วิธก
ี ารรับสิทธิ ผู ้ใช ้บริการตามข ้อ 1 นาแสตมป์ จากแคมเปญ “แสตมป์ 7-Eleven” ทีไ่ ด ้รับจาก 7-Eleven ทุก
สาขา มูลค่ารวม 24 บาท และเงินสด 1 บาท มาแลก “ สลิปเติมเงินทรูมูฟ เอช”
4. ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข เงินค่าโทรตามข ้อ 2.1
4.1 ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ได ้
4.2 ไม่สามารถทบยอด สะสมเพือ
่ ร่วมกิจกรรมอืน
่ ๆ หรือโอนไปให ้บุคคลอืน
่ บุคคลใดได ้
5. ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไข
5.1 โบนัสเน็ ตฟรี โทรฟรี ข ้อ 2.2
5.1.1 โบนัสเน็ ตฟรี โทรฟรี ทีไ่ ด ้รับนี้สามารถนาไปใช ้ได ้เฉพาะการใช ้บริการในเครือข่าย ทรูมฟ
ู เอช
เท่านัน
้ โดยมีอายุการใช ้งาน 3 วันเท่านัน
้ นั บแต่วน
ั ทีไ่ ด ้รับ (SMS) ยืนยันการได ้รับโบนัส ไป
ิ
จนถึงเวลา 24.00 นาฬกาของวั
นที่ 3 เพือ
่ ใช ้เป็ นเครดิตหักชาระค่าบริการ ตามข ้อ 5.1.2 5.1.7 โดยระบบจะคานวณหักค่าบริการจากโบนั สทีไ่ ด ้รับก่อน จากนั ้นจึงคิดค่าบริการหักจาก
เงินทีเ่ ติมเข ้ามา
5.1.2 บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท คิดค่าโทรตามจริงเป็ นนาที
5.1.3 บริการ 4G ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42
เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 2 บาท เศษของเมกะไบต์ (MB) คิดเป็ น 1
เมกะไบต์(MB)
้ (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
5.1.4 บริการส่งข ้อความสัน
่ นทีท
่ ใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ
ข ้อความละ 2 บาท
5.1.5 บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย
(MMS)
ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ทีใ่ ช ้และจดทะเบียน
ภายในประเทศครัง้ ละ 2 บาท
5.1.6 หากพ ้นระยะเวลาดังกล่าวในข ้อ 5.1.1 โบนั สดังกล่าวจะไม่สามารถนามาใช ้บริการได ้อีก
5.1.7 โบนัสดังกล่าวรวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว โดยระบบจะคานวณค่าใช ้บริการโดยหักจากโบนั สโทรฟรี
ทีไ่ ด ้รับก่อนจากนัน
้ จะหักจากเงินทีเ่ ติมเข ้ามาในระบบ
โดยตรวจสอบยอดโบนั สคงเหลือได ้ที่
*510*44# แล ้วกดโทรออก
5.2 ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการรับทรูพอยท์ ข ้อ 2.3
้บริ
5.2.1 ผู ้ใช การจะได ้รับทรูพอยท์พเิ ศษ 10 คะแนน เมือ
่ ลงทะเบียนเลขหมายโทรศัพท์และซิมการ์ด
่ นามสกุล และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ หมายเลข
อย่างถูกต ้องสมบูรณ์โดยชือ
หนังสือเดินทาง หรือเอกสารทีไ่ ด ้รับการรับรองจากทางราชการโดยสามารถตรวจสอบเงือ
่ นไข
การรับสิทธิท
์ รูพอยท์ และใช ้ทรูพอยท์ได ้ที่ http://www.trueyou.co.th/point
จากัดสิทธิ์ การสะสมคะแนนทรูพอยท์ จากเลขหมายโทรศัพท์ทรูมฟ
ู เอช สูงสุดไม่เกิน 10 เลข
หมาย ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขพาสปอร์ต
ิ ธิทจ
6. บริษัทมีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด
่
คาสัง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิก
เงือ
่ นไขของบริการนี้ หรือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัทเว ้นแต่ระบุไว ้แจ ้งชัดเป็ น
อย่างอืน
่ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง หรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ดโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าผ่าน
ช่องทางทีบ
่ ริษัทพิจารณาเห็นสมควร

5.2.2

"วัตถุประสงค์แห่งสัญญา : ผู ้ใช ้บริการตกลงว่า จะใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ันมีวัตถุประสงค์เพือ
่
่ สารเฉพาะตนโดยสุจริตตามวิธก
การสือ
ี ารใช ้บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั
ว
่
ไปที
จ
่
ะพึ
ง
กระท
า
ุ
เท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ โดยมิได ้เป็ นไปเฉกเช่นบุคคลทัว่ ไปจะปฏิบต
ั ก
ิ น
ั
ไม่วา่ จะทาเพือ
่ ตนเองหรือบุคคลอืน
่ อีกทัง้ จะไม่ใช ้ นามาใช ้ ดัดแปลง หรือกระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือ
่ มต่อหรือเกีย
ระบบหรือสิง่ อืน
่ ใด เพือ
่ เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทาการ หรือละเว ้นกระทา
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย
การใดๆ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได ้ หรือเชือ
หรือความไม่เป็ นธรรมต่อทรูมฟ
ู เอช หรือบุคคลอืน
่ ใดไม่วา่ ในทางใดๆ ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือเป็ น
การรบกวนหรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของ
เครือข่ายหรือส่วนใดๆของเครือข่ายเกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ ทัง้ นี้ ไม่วา่ โดยวิธก
ี ารใด ๆ ก็ตาม
หากผู ้ใช ้บริการกระทาอย่างใดอย่างหนึง่ ตามวรรคก่อน ให ้ถือเป็ นการทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ทรู มูฟ เอช
ิ ธิในการยกเลิก การให ้บริก ารตามสัญ ญาได ้ทัน ที หากปรากฏเหตุอัน ควรเชือ
่ หรือ น่ า จะเชือ
่ ได ้ว่า
มีส ท
ผู ้ใช ้บริการมีพฤติกรรมในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้ในการดาเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึง่
ดังต่อไปนี้
6.1 ใช ้บริการโดยฝ่ าฝื นต่อสัญญาหรือข ้อห ้ามในสัญญาหรือทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาหรือมีเจตนาไม
่ ได ้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทไม่
สุจริตต่อการใช ้บริการหรือกระทาการใดๆให ้เกิดหรือคาดหมายหรือเชือ
ว่าในทางใดๆ หรือ
6.2 ใช ้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ ้อฉล หรือ
6.3 ใช ้บริการโดยมิชอบด ้วยกฎหมาย
7. รายการส่งเสริมการขายนี้อยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อน
เลือกใช ้บริการ ที่ True Move Care โทร 1242 หรือ www.truemove-h.com หรือ สอบถามพนักงานขาย
8. กรณีท บ
ี่ ริษัท มีก ารควบรวม หรือ โอนธุรกิจ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ผู ้ใช ้บริก ารตกลงให ้บริษัท โอนย ้ายการใช ้บริก าร

โทรศัพท์เคลือ
่ นทีต
่ ามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให ้กับบริษัททีเ่ กิดขึน
้ จากการควบรวม หรือรับโอนธุรกิจ เพือ
่ เป็ นผู ้ให ้บริการ
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีต
่ ามหนังสือรับสิทธิฉบับนี้ แก่ผู ้ใช ้บริการได ้ทันทีตอ
่ ไป

