ิ เบอร์ด ี
ซม
่ เสริมการขาย “ซม
ิ เบอร์ด”ี
รายการสง
ิ ธิพเิ ศษเมือเปิ ดใชร้ ายการสง
่ เสริมการขาย “ซม
ิ เบอร์ด”ี
1. ระยะเวลาสท
ิ เบอร์ด”ี บริการโทรศัพท์เคลือนที
สําหรับผู ้ทีเปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ในรายการส่งเสริมการขาย “ซม
ทรูมฟ
ู เอช ของ บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน
ตังแต่วน
ั ที 22เม.ย. 2563 – 31 ก.ค. 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงจากบริษัท)
้ ริการผูใ้ ชบ
้ ริการจะได้ร ับสท
ิ ธิพเิ ศษเมือเปิ ดใชบ
ิ ธิ
2. สท
2.1 ใช ้ 4G/3G/EDGE/GPRS ความเร็วเต็มสปี ตไม่อน
ั จํานวน 30GB ต่อเดือน
2.2 โทรฟรีในเครือข่าย
2.3 สิทธิในการใช ้บริการ WiFi ฟรีตอ
่ เนือง ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)
หมายเหตุ:
1) สิทธิในการใช ้บริการตามข ้อ 2.1-2.3 ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิเป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 12 รอบ (หากสิทธิท ี
ได ้รับ ใช ้งานไม่หมดไม่สามารถสะสมไปใช ้งานต่อในรอบอืนได ้ )
2) ความเร็วในการใช ้บริการตามข ้อ 2.1 และ ข ้อ 2.3 ขึนอยูก
่ บ
ั พืนทีให ้บริการและจํานวนผู ้ใช ้บริการข ้อมูลใน
พืนที ณ ขณะนัน รวมถึงลักษณะของการใช ้งาน ซึงอาจตํากว่าทีระบุในแพ็กเกจ
3) เมือสินสุดระยะเวลาส่งเสริมการขาย อัตราค่าใช ้บริการจะเป็ นไปตามทีบริษัทกําหนด หรือผู ้ใช ้บริการ
สามารถเลือกใช ้รายการส่งเสริมการขายอืนๆ ทีให ้บริการในขณะนัน
่ เสริมการขาย “ซม
ิ เบอร์ด”ี
ข้อกําหนดและเงือนไขรายการสง
ิ เบอร์ด”ี นีสําหรับผู ้เปิ ดใช ้บริการโทรศัพท์เคลือนทีเลขหมายใหม่ ทรูมฟ
1. รายการส่งเสริมการขาย “ซม
ู เอช ของ
บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตังแต่วน
ั ที 22เม.ย.
2563 – 31 ก.ค. 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงจากบริษัท
ิ เบอร์ด”ี มีดงั นี (ยังไม่รวมภาษี มล
2. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย “ซม
ู ค่าเพิม)
2.1 โทรออกทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.50 สตางค์ คิดตามจริงเป็ นวินาที (นาทีแรก 1 บาท)
2.2 ส่งข ้อความสัน (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
2.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครังละ 3 บาท
2.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.50 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ น 1 เมกะไบท์ (บริการ 4G ที
ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS ทีความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps)
2.5 Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที (ความเร็วในการใช ้
บริการ Wi-Fi ขึนอยูก
่ บ
ั พืนทีให ้บริการและจํานวนผู ้ใช ้บริการข ้อมูลในพืนที ณ ขณะนัน รวมถึงลักษณะของการใช ้
งาน ซึงอาจตํากว่าทีระบุข ้างต ้น)
3. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว สําหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือนที หรือโทรศัพท์พนฐานที
ื
ใช ้หรือ จด
ทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืนใดตามทีระบุเท่านัน ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การ
ใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความบริการ
พิเศษ และบริการเสริมอืนๆ
4. ทุกครังทีมีการเติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาทจะได ้รับ
วัน ใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาทจะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทังนี จํานวนวันสามารถนํ ามาสะสมรวมกันได ้สูงสุด
ไม่เกิน 365 วัน และ ยอดเติมเงินสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

5. เงือนไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
5.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือง สามารถเชือมต่อแบบอัตโนมัตผ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove H ผู ้ใช ้
บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัวโมง สามารถเชือมต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI (หากไม่มแ
ี พ็กเกจ
คิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
5.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จํากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต”) มี
ความจําเป็ นต ้องตัดระบบการเชือมต่ออินเทอร์เน็ ต(Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือตรวจสอบ และบันทึก
ปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือม
ต่อสัญญาณใหม่อก
ี ครัง
5.3 ในกรณีทผู
ี ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบ
จะทําการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
5.4 Concurrent ในการเชือมต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต หรือ Wi-Fi
ต่อครังเท่านัน
6. สิทธิใด ๆ ตามทีได ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลียนเป็ นเงินสด หรือของอืนใด
ได ้ รวมตลอดทังไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนใดได ้ด ้วย
7. รายการส่งเสริมการขายนีไม่สามารถใช ้งานร่วมกับบริการ All Together Bonus
8. หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี บริษัท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให ้
บริการตามสัญญาได ้ทันที
8.1 กระทําการอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ เชือได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหาย
หรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอืนใด ทังในทางตรงและทางอ ้อม หรือทําการรบกวน หรือก่อความ
ไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของ
เครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
8.2 กระทําการทีมีเหตุผลอันเชือได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับข ้อ
เสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนํ าบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
9. บริษัทขอสงวนสิทธิทจะแก
ี
้ไข เปลียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อ
กําหนด คําสัง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลียนแปลง ระงับ หรือยกเลิก
เงือนไขของบริการนีหรือคําสังดังกล่าวเป็ นการเพิมภาระในการดําเนินการของบริษัท
เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เปลียนแปลง ระงับ หรือยกเลิก
เงือนไขและข ้อกําหนดนีได ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที
บริษัท พิจารณาเห็นสมควร
10. รายการส่งเสริมการขายนีสามารถใช ้ได ้ถึงวันที 31 ก.ค. 2563
11. รายการส่งเสริมการขายนีอยูภ
่ ายใต ้เงือนไขทีบริษัท กําหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิมเติมก่อนเลือก
ใช ้บริการที www.truemove-h.com และสาหรับการตังค่าเชือมต่อระบบ 3G ที www.truemove-h.com/apn หรือ
ทรูมฟ
ู เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

