ข้อกำหหนดและเงื่ออนไข รหยกหรสงงืเสรมมกหรขหย
ำ หรบบผู้้ใชบ
้ รมกหรโทรศพทเ
บ เคล่ออนท่อแบบเติมมเงืมน และรหยเด่อน
Festive Chinese New Year สห

1. รายการส่งเสริมการขาย “ทรูพอยท์ แลกแพ็กเกจเสริม” นี้ สำาหรบบผููใใช ใบริการโทรศบพท์เคล่อ
อ นทีอทรูมฟ
ู เอช

อ จำากบด (“ทียูซ”ี )
ของ บริษบท เรียล มูฟ จำากบด (“เรียลมูฟ”) และบริษบท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชบน
(รวมเรียกว่า “บริษบท”) ในระบบเติมเงินและรายเด่อน ในนามบุคคลธรรมดา (“ผููใใช ใบริการ”) ทีล
อ งทะเบียนทรูไอ
ดีดใวยหมายเลยบบตรประชาชนตรงตามเง่ออนไขแลใวเท่านบ้น ในระหว่างวบนทีอ 13 กุมภาพบนธ์ 2561 ถึงวบนทีอ 22
กุมภาพบนธ์ 2561 หร่อจนกว่าจะมีการแจใงเปลีย
อ นแปลง
2. วิธีการสมบครใช ใบริการ: ผููใใช ใบริการสามารถสมบครใช ใบริการแพ็กเกจเสริม ดใวยหมายเลขโทรศบพท์เคล่อ
อ นทีอ ทรู
อ ทรูไอดี หร่อรบบสิทธิผู่านระบบ USSD ตามวิธีการทีอ
มูฟ เอชทีอใช ใในการลงทะเบียนเขใาระบบใช ใงานแอปพลิเคชบน
ปรากฏในตารางดใานล่างนี้ ซึงอ ผููใใช ใบริการจะเริอมใช ใแพ็กเกจเสริมนี้ไดใ หลบงจากไดใรบบขใอความ (SMS) ย่นยบนการ
สมบครใช ใบริการเรียบรใอยแลใวเท่านบ้น ดบงนี้
แพ็กเกจ
เน็ต 1GB 24 ชบวอ โมง
โทรในเคร่อข่ายไม่อบ้น 24 ชบวอ โมง

วมธ่สมบครบรมกหร
*878*2866#
*878*2867#

3. การแลกสิทธิแพ็กเกจเสริม ใช ใจำานวน ทรูพอยท์ ในการแลกดบงนี้
้ รมกหร
จำหนวน ทร้พอยทเ ท่อ
รบบสมทธมใชบ
โทรในเคร่อขงหย
แพ็กเกจ
อหยุกหรใชงื้ หน
ใช ้ (คะแนน)
4G/3G
เน็ต 1GB 24 ชบวอ โมง
1
24 ชบวอ โมง
ไม่จำากบด
โทรในเคร่อข่ายไม่อบ้น 24 ชบวอ โมง
ไม่จำากบด
1
24 ชบวอ โมง
3.1
แพ็กเกจเสริมเน็ต 1 GB 24 ชบวอ โมง ใช ใจำานวน ทรูพอยท์ 1 คะแนน ผููใใช ใบริการจะไดใรบบสิทธิใช ใบริการ
4G/3G รวมกบนจำานวน 1 กิกะไบต์ (GB) โดยระบบจะหบกปริมาณการใช ใงานจากแพ็กเกจเสริมก่อน
จากนบ้นระบบจึงจะคำานวณจากรายการส่งเสริมการขายหลบกทีอผููใใช ใบริการใช ใอยู่
3.2
แพ็กเกจเสริมโทรในเคร่อข่ายไม่อบ้น 24 ชบวอ โมง ใช ใจำานวน ทรูพอยท์ 1 คะแนน ผููใใช ใบริการจะไดใรบบ
สิทธิโทรฟรีเบอร์ในเคร่อข่ายทรูมูฟ เอช ไม่จำากบดจำานวนครบ้ง ครบ้งละไม่เกิน 60 นาที นาทีทีอ 61
เป็นตในไป หร่อโทรนอกเคร่อข่ายหร่อนอกช่วงเวลาระบบจะคิดค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขาย
หลบกทีผู
อ ูใใช ใบริการใช ใอยู่
ิ ธิ
3.3
แพ็กเก็จเสริมขใอ 3.1 และ 3.2 จะสามารถใช ใไดในบบตบ้งแต่เวลาทีอไดใรบบ (SMS) ย่นยบนการไดใสท
4. จำากบดสิทธิ 1 เลขหมาย สามารถแลกแพ็กเกจไดใแพ็กเกจละ 1 ครบง้ ตลอดระยะเวลาการจบดรายการส่งเสริมการ
ขายนี้
้ สุดระยะเวลาการใช ใงาน: แพ็กเกจแบบ 24 ชบวอ โมง ระบบจะทำาการยกเลิกการใช ใบริการโดยอบตโนมบติเม่อ
5. การสิน
อ
ใช ใงานครบ 24 ชบวอ โมงนบบตบง้ แต่เวลาทีอไดใรบบ SMS ย่นยบนการสมบครใช ใ หากผููใใช ใบริการตใองการใช ใบริการต่อตใอง
ทำาการสมบครใหม่อก
ี ครบ้ง
6. ความเร็วในการใหใบริการ 4G/3G ขึ้นอยู่กบบพ่น
้ ทีอในการใหใบริการและอุปกรณ์ทีอใช ใงาน สามารถตรวจสอบไดใทีอ

http://truemoveh.truecorp.co.th/our-network
7.
8.

ทาง Apple Inc. รวมทบ้ง ผููใใหใบริการระบบปฎิบบตก
ิ าร หร่อเจใาของสินคใาอ่อนๆ ทีอปรากฎในภาพของรางวบลไม่มี
ส่วนเกีอยวขใองกบบการจบดกิจกรรมนี้
สิทธิใด ๆ ตามทีอไดใระบุไวใในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก ค่น หร่อเปลีอยนเป็นเงินสด หร่อของอ่อน
ใดไดใ รวมตลอดทบง้ ไม่สามารถโอนไปใหใบค
ุ คลหร่อนิตบ
ิ ุคคลอ่อนใดไดใดวใ ยหากผููใใช ใบริการกระทำาการอบน
ิ ธิในการยกเลิกการใหใบริการตามสบญญาไดใทน
เป็นการอย่างใดอย่างหนึองดบงต่อไปนี้ บริษบทมีสท
บ ที
7.1
กระทำาการฝ่่าฝ่่นขใอหใามในสบญญา: หากผููใใช ใบริการกระทำาผูิดวบตถุประสงค์แห่งสบญญา ใหใถอ
่
เป็นการฝ่่าฝ่่นขใอหใามในสบญญา “วบตถุประสงค์แห่งสบญญา” ผููใใช ใบริการจะตใอง
อ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธี
(ก.) ใช ใบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพ่ออการส่อ
การใช ใบริการเยีอยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทบอวไปทีจ
อ ะพึงกระทำาเท่านบ้น มิใช่เพ่ออ
ประโยชน์ หร่อสิงอ อ่อนใดทีออาจถ่อเอาประโยชน์ไดใ และจะไม่นำาบริการไปใช ใในเชิงพาณิชย์หร่อ
ใหใบริการต่อ
(ข.) ผููใใช ใบริการตใองไม่ใช ใ ไม่นำาบริการมาใช ใ ไม่ดด
บ แปลง หร่อไม่กระทำาการใดๆ ในเทคโนโลยี
อ มต่อ หร่อเกีอยวขใองกบบการใช ใบริการดบงกล่าว รวมทบ้งไม่กระทำา
หร่อระบบหร่อสิงอ อ่อนใดเพ่อ
อ เช่อ
อ ไดใว่าจะก่อใหใเกิดการผูิดศีลธรรม หร่อเกิดความเสีย
การอบนมีลก
บ ษณะหร่อคาดหมายไดใ หร่อเช่อ
หาย หร่อเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษบท หร่อบุคคลอ่น
อ ใด ทบ้งในทางตรงและทางอใอม หร่อไม่

ิ ธิภาพ
ทำาการรบกวน หร่อก่อความไม่สะดวก หร่อเป็นอบนตรายต่อเคร่อข่าย หร่อทำาใหใประส ท
การปฏิบบตงิ านของเคร่อข่ายหร่อส่วนใด ๆ ของเคร่อข่ายเกิดความขบดขใองไม่เป็นไปตามปกติ
อ ไดใว่าผููใใช ใบริการทุจริต หร่อมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมบครใช ใ
7.2 กระทำาการทีอมีเหตุผูลอบนเช่อ
หร่อรบบขใอเสนอของบริการ หร่อมีพฤติกรรมฉใอฉลในการใช ใบริการ หร่อนำาบริการไปใช ใโดยผูิด
กฎหมาย
ิ ธิทจ
9. บริษบทมีสท
ีอ ะแกใไข เปลีอยนแปลง ระงบบ หร่อยกเลิกไดใโดยไม่ตอ
ใ งแจใงใหใทราบล่วงหนใา หากมีขอ
ใ กำาหนด
คำาสบงอ หร่อนโยบายของหน่วยงานของรบฐทีอเกีย
อ วขใองกำาหนดใหใมก
ี ารแกใไข เปลีย
อ นแปลง ระงบบ หร่อยกเลิก
เง่ออนไขของบริการนี้หร่อคำาสบงอ ดบงกล่าวเป็นการเพิอมภาระในการดำาเนินการของบริษบท เวในแต่จะไดใระบุไวใโดย
ชบดแจใงเป็นอย่างอ่อน
ิ ธิในการแกใไขเปลีอยนแปลง ระงบบหร่อยกเลิกขใอกำาหนดนี้ไดใตามความเหมาะสมโดยจะแจใงใหใทราบ
10. บริษบทมีสท
ล่วงหนใาอย่างนใอย 30 วบนผู่านช่องทางทีอบริษบทพิจารณาเห็นสมควร
11. แพ็กเกจนีอ
้ ยู่ภายใตใเง่ออนไขทีอบริษบทกำาหนด ผููใใช ใบริการจะตใองศึกษาขใอมูล
อ มต่อระบบ
เพิอมเติมก่อนเล่อกใช ใบริการทีอ www.truemove-h.com และสำาหรบบการตบง้ ค่าเช่อ
4G/3G/EDGE/GPRS ทีอ http://www3.truecorp.co.th/phonefirst หร่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หร่อ
สอบถามพนบกงานขาย

