่ เสริมกำรขำย “ร ับสท
ิ ธิดบ
ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขรำยกำรสง
ู อลพรีเมียร์ลก
ี ฟรี 1 ว ัน”
ระยะเวลาการแคมเปญส่งเสริมการขาย เริม
่ 17 มิถน
ุ ายน 2563- 27 กรกฎาคม 2563
รายการส่งเสริมการขายนี้ สาหรับผู ้งานในนามบุคคลธรรมดา ทีใ่ ช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช
่
ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน จากัด (เรียกว่า“บริษัทฯ”) ในระบบเติมเงิน สามารถ
รับสิทธิได ้ทัง้ ลูกค ้าทรูมฟ
ู เอช ปั จจุบน
ั และลูกค ้าทีเ่ ปิ ดซิมใหม่ทก
ุ ซิม
่ หลัก
1. เมือ
่ มียอดการใช ้งานทุกๆ 50 บาท (ยอดการใช ้งาน คือ คานวณยอดการใช ้บริการตามโปรโมชัน
้ แพ็กเกจเสริม) จะได ้รับสิทธิพเิ ศษ ดังต่อไปนี้
และการซือ
- รับรหัสสาหรับชมคอนเทนต์พรีเมียร์ลก
ี อังกฤษ แบบ 24 ช.ม (ฟรีไม่มค
ี า่ ใช ้จ่าย) ซึง่ รหัสจะ
หมดอายุภายใน 15 วัน หลังจากได ้รับรหัส
- ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการรับชมคอนเทนท์พรีเมียร์ลก
ี อังกฤษ ฤดูกาล 2019/20 ผ่านช่อง
True Premier Football HD1, True Premier Football HD2, True Premier Football HD3, True
Premier Football HD4, True Premier Football HD5, True Sport HD2, True Sport HD3, True
่ ทรูไอดี โดย
Sport 2, ID Station และ ช่องฟรีทวี ท
ี ถ
ี่ า่ ยทอดสดพรีเมียร์ลก
ี อังกฤษ ในแอปพลิเคชัน
สามารถรับชมคอนเทนท์พรีเมียร์ลก
ี อังกฤษ ผ่านบัญชีทรูไอดี ทีร่ ับสิทธิอ
์ ยูแ
่ ล ้วเท่านัน
้
2. อัตราค่าใช ้บริการส่วนเกิน จะคิดตามอัตราค่าบริการหลักของซิมนัน
้ ๆทีใ่ ช ้งานอยู่
3. เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500 บาทจะได ้รับ
วันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกันได ้สูงสุด
ไม่เกิน 365 วัน
4. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ username
4.1 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
ตามด ้วยโดเมนเนม @truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทางระบบจะจัดส่ง password ให ้
่ มต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากทีไ่ ด ้เริม
ผู ้ใช ้บริการผ่านทาง SMS ในการเชือ
่ ใช ้งานซิม ทรูมฟ
ู เอช แบบเติม
เงิน ภายใน 1 ชัว่ โมงโดยอัตโนมัต ิ
4.2 หากผู ้ใช ้บริการลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ password ใหม่ได ้
โดยติดต่อทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1242 หรือผ่านช่องทางทีท
่ รูมฟ
ู เอช กาหนดให ้
4.3 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู ้ให ้บริการมีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการ
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
เชือ
่ ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน
่ มต่อ
หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ดและเปิ ดการเชือ
สัญญาณใหม่อก
ี ครัง้
4.4 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 ้งานอินเทอร์เน็ต
4.5 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
5. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด
หรือของอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
6. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการหรือมีพฤติการณ์หรือบริษัทมีเหตุอน
ั ควรสงสัยว่าเป็ นการกระทาอย่างใด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที
อย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
6.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ น
การฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตาม
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ้ พือ
่ การสือ
วิธก
ี ารใช ้ บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์
หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่
่ มต่อหรือเกีย
อืน
่ ใดเพือ
่ เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการ อันมีลักษณะหรือ
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม
คาดหมายได ้หรือเชือ

ต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก
หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของ
เครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้
6.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
หรือรับข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
7. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมี
ข ้อกาหนด คาสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง
ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัทฯ
ิ ธิในการแก ้ไข เปลีย
เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิก
เงือ
่ นไขและข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านทาง
ช่องทางทีบ
่ ริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
8. รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทฯกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติม
่ มต่อระบบ 3G/4G
ก่อนเลือกใช ้บริการที่ www.truemove-h.comและสาหรับการตัง้ ค่าเชือ
ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมฟ
ู เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

