่ เสริมการขาย “เปิ ดเบอร์ใหม่+ซอ
ืB แพ็กเกจเสริมที0 7-11”
ข้อกําหนดและเงือ
0 นไขแคมเปญสง
B
ํ
ื
่ ง
พิเศษสาหร ับลูกค้าเปิ ดเบอร์ใหม่แบบเติมเงิน และซอแพ็กเกจเสริมภายใน 30ว ัน เฉพาะชอ
ืB /ชําระผ่าน 7-11
ทางการสม ัคร/ซอ
1. ข ้อกําหนดและเงือ
2 นไขแพ็กเกจเสริมนี< สําหรับผู ้ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
2 นที2 ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท ทรู มูฟ
2 จํากัด ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ทีเ2 ข ้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการ
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
< แพ็กเกจเสริม ที2 7-11” ได ้ตัง< แต่วน
ขาย “เปิ ดเบอร์ใหม่+ซือ
ั ที2 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที2 23 มกราคม
2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
2 นแปลง
2. วิธก
ี ารเข ้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขาย
2.1 ลูกค ้าเปิ ดเบอร์ใหม่แบบเติมเงิน สามารถรับสิทธิเข ้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขาย เพียงสมัครแพ็กเกจ
เสริมเน็ ต 1Mbps (500MB)+โทร 1วัน ราคา 25บาท, เน็ ตเต็มสปี ด 5GB 10วัน ราคา 100บาท หรือ
เน็ ต 4Mbps(10GB) 10วัน ราคา 100 บาท ภายใน 30 วัน นับตัง< แต่เปิ ดใช ้บริการ
2 แพ็กเกจเสริมและเบอร์โทรศัพท์ที2
2.2 ผู ้ใช ้บริการได ้รับเน็ ตเพิม
2 ตามทีร2 ะบุในตารางข ้างต ้นด ้วยการแจ ้งชือ
ท่านต ้องการใช ้งาน ณ จุดชําระเงินทีเ2 คาท์เตอร์ 7-11 ซึง2 ผู ้ใช ้บริการจะเริม
2 ใช ้แพ็กเกจเสริมนีไ
< ด้
หลังจากได ้รับข ้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช ้บริการเรียบร ้อยแล ้วเท่านัน
<
ประเภทแพ็กเกจ
เสริม

อ ัตรา
ค่าบริการ
(บาท)

ระยะ
เวลา
(ว ัน)

้ ริการทีไ0 ด้ร ับ
ิ ธิใชบ
สท
4G|3G|EDGE|GPRS

โบน ัส*

รูปแบบการคิดเงิน

เน็ ต 1Mbps
(500MB)+โทร 1วัน

25

24 ชม.

เน็ ตความเร็วสูงสุด 1Mbps
จํานวน 500MB

เน็ ตความเร็วสูงสุด 1Mbps
จํานวน 500MB

รายครัง<

เน็ ตเต็มสปี ด 5GB
10วัน

100

10 วัน

เน็ ต 5GB

เน็ ต 4GB

รายครัง<

เน็ ต 4Mbps(10GB)
10 วัน

100

10 วัน

เน็ ตความเร็วสูงสุด 4Mbps
จํานวน 10GB

เน็ ตไม่อน
ั<
ความเร็วสูงสุด 4Mbps

รายครัง<

< แพ็กเกจ
*เมือ
2 เข ้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายแล ้ว สามารถได ้รับเพิม
2 เน็ ตไม่อน
ั < เร็ว 4Mbps 10วัน เมือ
2 ซือ
เน็ ต 4Mbps (10GB) 10วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตัง< แต่วน
ั เข ้าร่วมแคมเปญ
2.2.1 บุฟเฟต์เน็ ต 1 Mbps(500MB)+โทร 1 ว ัน คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่าย 25 บาท ต่อ 24
ชัว2 โมงผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการดังนี<
•
เน็ ตความเร็วสูงสุด 1 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps.) รวม 500เมกะไบท์ (MB) หลังจากนัน
< ใช ้
งานได ้ต่อเนือ
2 งทีค
2 วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps)
•
โทรในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช ได ้ไม่จํากัด 24 ชัว2 โมง สามารถโทรต่อเนือ
2 งได ้นานสูงสุด 60
นาทีตอ
่ ครัง< เท่านัน
< หากโทรเกินจะคิดค่าบริการเพิม
2 ตัง< แต่นาทีที2 61 เป็ นต ้นไป ในอัตรา
นาทีละ 1 บาท คิดทุกครัง< ทีโ2 ทร
•
รับโบนัสเพิม
2 เน็ ตไม่อน
ั < ความเร็วสูงสุด 1Mbps จํานวน 500 เมกะไบท์ (MB)
2.2.2 เน็ ตเต็มสปี ด 5GB 10ว ัน: คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่าย 100 บาท ต่อ 10วัน ผู ้ใช ้บริการจะ
ได ้รับสิทธิใช ้บริการดังนี<
•
บริการ 4G ทีค
2 วามเร็วสูงสุด 100 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) และบริการ 3G/EDGE/GPRS
ทีค
2 วามเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) รวมจํานวน 5 กิกะไบต์ (GB)
•
รับโบนัสเพิม
2 เน็ ตเต็มสปี ด 4 กิกะไบต์ (GB)
2.2.3 เน็ ต 4Mbps 10GB 10ว ัน: คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่าย 100 บาท ต่อ 10 วัน ผู ้ใช ้บริการ
จะได ้รับสิทธิใช ้บริการดังนี<
•
เน็ ตความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) จํานวน 10 กิกะไบต์(GB)
•
พิเศษสําหรับลูกค ้าในระบบเติมเงิน เปิ ดเบอร์ใหม่ภายใน 30 วัน รับเพิม
2 เน็ ตไม่อน
ั<
ความเร็วสูงสุด 4 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps)
เงือ
2 นไขการใช ้รายการส่งเสริมการขาย
ิ ธิในการจํากัดการใช ้งานเน็ ตไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ตามแพ็กเกจทีผ
• บริษัทมีสท
2 ู ้ใช ้บริการได ้สมัคร
้บริ
ใช การควบคูไ่ ปกับเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
2 นที2 และโทรศัพท์เคลือ
2 นทีป
2 ระเภท Smart phone และ
Tablet หากบริษัทตรวจพบ หรือมีการแจ ้งมายังบริษัท ว่าผู ้ใช ้บริการ มีการใช ้งานในลักษณะของการ

•

•

กระจายสัญญาณโมบายอินเตอร์เน็ ตให ้กับโทรศัพท์เคลือ
2 นที2 และ/หรืออุปกรณ์อน
ื2 เพือ
2 ร่วมใช ้งานด ้วย
และหรือการกระทําอืน
2 ๆ ในลักษณะเดียวกัน หรือคล ้ายคลึงกันทุกกรณี
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
บริษัทมีสท
2 รักษามาตรฐานคุณภาพของบริการ
และเพือ
2 ช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจํากัดปริมาณการใช ้
งานของผู ้ใช ้บริการและความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ ตตามความเหมาะสมในรอบบิลถัดไป ในกรณีท ี2
บริษัทพบหรือสันนิษฐานได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ หรือ
การใช ้งานใดๆ ทีม
2 ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงมากอย่างต่อเนือ
2 ง ในลักษณะไม่เป็ นปกติดงั เช่นบุคคล
ทัว2 ไปพึงใช ้งาน หรือผู ้ใช ้บริการมีพฤติกรรมการใช ้งานทีม
2 ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม
ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช ้บริการผู ้ใช ้บริการรายอืน
2
และ/หรือต่อเครือข่าย หรือการให ้บริการโดยรวมของบริษัท ทัง< นีก
< ารลดความเร็วอาจลดตํา2 กว่าทีร2 ะบุใน
แพ็กเกจหรือยกเลิกการให ้บริการกับผู ้ใช ้บริการรายนัน
< ๆได ้
บริษัทขอสงวนสิทธิจ
‚ ํากัดการใช ้งานในลักษณะ BitTorrent, การแชร์เน็ ตผ่าน Hotspot หรือการรับส่ง
ข ้อมูลในปริมาณสูงผิดปกติเกินบุคคลทัว2 ไปพึงใช ้งาน หรือมีการใช ้งานทีอ
2 าจส่งผลกระทบต่อการใช ้งาน
โดยรวม

3. ผู ้ใช ้บริการสามารถชําระค่าบริการได ้ทีร2 ้าน 7-11 เท่านัน
<
4. อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นรวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
2 แล ้ว
5. ค่าบริการส่วนทีเ2 กินจากอัตราเหมาจ่ายตามข ้อ 2 ทัง< หมด จะคิดตามอัตราทีร2 ะบุในรายการส่งเสริมการขาย
หลักทีผ
2 ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้ในขณะนัน
<
< สุดการใช ้บริการ
6. การสิน
6.1 แพ็กเกจแบบ 1วัน: สามารถใช ้งานแพ็กเกจอินเตอร์เน็ ตตลอด 24 ชม. หลังได ้รับ SMS ยืนยันการ
สมัคร หากผู ้ใช ้บริการต ้องการใช ้ต่อต ้องทําการสมัครใหม่
6.2 แพ็กเกจแบบ 10วัน ระบบจะทําการยกเลิกการใช ้บริการโดยอัตโนมัตเิ มือ
2 เวลา 24.00น. ของวันที2 10
นับตัง< แต่เวลาทีไ2 ด ้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช ้บริการ
7. อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 ทัง< หมดครอบคลุมเฉพาะ ค่าโทรและค่าบริการ 4G/3G อัตราตามทีร2 ะบุไว ้เท่านัน
<
ไม่รวมถึงค่าบริการอืน
2 ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนือ
< หาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืน
2 ๆ จะคิดตามอัตราของรายการส่งเสริมการ
ขายหลักทีผ
2 ู ้ใช ้บริการเลือกใช ้และตามอัตราทีร2 ะบุไว ้เท่านัน
<
8. สิทธิใดๆ ตามทีไ2 ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี< ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
2 นเป็ นเงินสด หรือของ
อืน
2 ใดได ้ รวมตลอดทัง< ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
2 ใดได ้ด ้วย
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการ
9. หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง2 ดังต่อไปนี< บริษัทมีสท
ตามสัญญาได ้ทันที
9.1 กระทําการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ า
ฝื นข ้อห ้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
2 สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
•
ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ< พือ
2 การสือ
ี ารใช ้
บริการเยีย
2 งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั
ว
2
ไปที
จ
2
ะพึ
ง
กระทํ
า
เท่
า
นั
น
<
มิ
ใ
ช่
เ
พื
อ
2
ประโยชน์
หรือ
ุ
สิง2 อืน
2 ใดทีอ
2 าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นําบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
•
ไม่ใช ้ ไม่นําบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทําการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง2 อืน
2 ใด
2
เพือ
2 เชือมต่อหรือเกีย
2 วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง< ไม่กระทําการ อันมีลก
ั ษณะ หรือ
2 ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ น
คาดหมายได ้หรือเชือ
ธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอืน
2 ใด ทัง< ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทําการรบกวน หรือก่อความ
ไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือ
ส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
2 ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับ
9.2 กระทําการทีม
2 เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนํ าบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
10. บริษัทมีสท
ี2 ะแก ้ไข เปลีย
2 นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกําหนด
คําสัง2 หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ2 กีย
2 วข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
2 นแปลง ระงับ หรือยกเลิก
เงือ
2 นไขของบริการนี< หรือคําสัง2 ดังกล่าวเป็ นการเพิม
2 ภาระในการดําเนินการของบริษัท
ิ ธิในการแก ้ไข เปลีย
11. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
2 บริษัทมีสท
2 นแปลง ระงับ หรือยกเลิก
ข ้อกําหนดนีไ
< ด ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านทางช่องทางทีบ
2 ริษัท
พิจารณาเห็นสมควร
12. ผู ้ใช ้บริการสามารถสอบถามข ้อมูลเพิม
2 เติมผ่านทางช่องทางดังนี< ทรูมฟ
ู เอช แคร์ โทร 1242 หรือ ทาง
Web site http://www.truemove-h.com

