่ เสริมการขาย iPhone Family Extra Max
รายการสง
ั
ื้ โทรศพท์
สิทธิพเิ ศษสาหร ับลูกค้าปัจจุบ ันแบบรายเดือนทีซ
่ อ
iPhone Xs, iPhone Xs Max หรือ iPhone Xr พร้อมเปิ ดเลขหมาย
ใหม่ ร ับอินเตอร์เน็ตเพิม
่ ฟรีสง
ู สุด 40GB ทงเลขหมายใหม่
ั้
และเลขหมายปัจจุบ ันแบบรายเดือน
ื้ เครือ
1. สิทธิพเิ ศษนีส
้ ำหรับลูกค ้ำทีซ
่ อ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ iPhone Xs, iPhone Xs Max หรือ iPhone Xr พร ้อมอุปกรณ์ (เครือ
่ ง) จำกบริษัท ทรู
่ แอนด์ เซลล์ จำกัด (“ผู ้ขำย”) และเป็ นลูกค ้ำปั จจุบัน แบบรำยเดือนในนำมบุคคลธรรมดำ ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”)
ดิสทริบวิ ชัน
่ จำกัด (“ทียซ
หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ู ”ี ) (รวมเรียกว่ำ “บริษัท”) โดยมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ำมทีก
่ ำหนดในข ้อ 2 ระหว่ำงวันที่
26 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2561
2. เงือ
่ นไขสำหรับรับสิทธิตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำย
2.1 กรณีเลขหมายใหม่แบบรายเดือน
2.1.1 เป็ นลูกค ้ำปั จจุบันแบบรำยเดือนในนำมบุคคลธรรมดำ ที1
่ .เปิ ดใช ้บริกำรเลขหมำยใหม่ 2.ย ้ำยค่ำยเบอร์เดิม หรือ 3.เปลีย
่ นจำกเติมเงิน
่ สกุล และหมำยเลขบัตร
เป็ นรำยเดือนอำยุกำรใช ้งำนแบบระบบเติมเงินต ้องมีระยะเวลำกำรใช ้งำนขั่นต่ำ 90 วัน) โดยจดทะเบียนเพิม
่ ภำยใต ้ชือ
ประชำชนเดียวกัน และ
้ โทรศัพท์ iPhone Xs, iPhone Xs Max หรือ iPhone Xr พร ้อมเปิ ดเบอร์
2.1.2 มีสัญญำกำรใช ้บริกำรตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำย ซือ
ใหม่ตำมทีก
่ ำหนด และ
2.1.3 ใช ้แพ็กเกจรำยเดือนเหมำจ่ำยขัน
้ ต่ำ 699 บำท
2.2 กรณีเลขหมายปัจจุบ ันแบบรายเดือน
2.2.1 เป็ นลูกค ้ำปั จจุบัน แบบรำยเดือนในนำมบุคคลธรรมดำ ทีม
่ รี ะยะเวลำกำรใช ้งำนกำรใช ้งำนขัน
้ ต่ำ 90 วัน
2.2.2 ใช ้แพ็กเกจรำยเดือนเหมำจ่ำยขัน
้ ต่ำ 599 บำท
ิ
2.2.3 ต ้องไม่อยูร่ ะหว่ำงทีม
่ ข
ี ้อผูกพันในสัญญำใช ้บริกำรตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยอืน
่ เช่น แพ็กเกจแชร์แพลน แพ็กเกจมัลติซม
3. สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด ้รับ : ผู ้รับสิทธิจะได ้รับสิทธิพเิ ศษตำมอัตรำทีร่ ะบุในตำรำง ในรำยกำรส่งเสริมกำรขำยตำมทีก
่ ำหนด โดยต ้องใช ้บริกำรเป็ นระยะเวลำ
ไม่น ้อยกว่ำ 12 เดือน ติดต่อกันนับตัง้ แต่วันทีร่ ับสิทธิตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยเป็ นต ้นไป โดยสำมำรถให ้สิทธิพเิ ศษให ้เลขหมำยสมำชิกในกลุม
่ ได ้
สูงสุด 3 เลขหมำย
ผ่ำนทำง USSD *599*88* ตำมด ้วยหมำยเลขโทรศัพท์ระบบรำยเดือน#กดโทรออก

สิทธิพเิ ศษรำยกำรส่งเสริม
iPhone Family Extra Max
กรณีเลขหมายใหม่แบบรายเดือน

กรณีเลขหมายปัจจุบ ันแบบรายเดือน

แพ็กเกจรำยเดือนเหมำจ่ำยขัน
้ ตำ่

อินเตอร์เน็ ตฟรี 5GB ใช ้งำน 12 เดือน

แพ็กเกจขัน
้ ต่ำ 699

อินเตอร์เน็ ตฟรี 10GB ใช ้งำน 12 เดือน

แพ็กเกจขัน
้ ต่ำ 899

อินเตอร์เน็ ตฟรี 5GB ใช ้งำน 12 เดือน

แพ็กเกจขัน
้ ต่ำ 599

อินเตอร์เน็ ตฟรี 10GB ใช ้งำน 12 เดือน

แพ็กเกจขัน
้ ต่ำ 899

4. หลังจำกมีกำรเข ้ำร่วมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ กรณีเลขหมำยใดเลขหมำยหนึง่ มีเปลีย
่ นแพ็กเกจทีม
่ ค
ี ำ่ บริกำรเหมำจ่ำยรำยเดือนลดลงนับจำกวันที่
ิ มีกำรยกเลิกรำยกำรส่งเสริมกำรขำยซือ
้ เครือ
รับสิทธิ เปลีย
่ นแพ็กเกจเป็ นกลุม
่ แชร์แพลน/บริกำรมัลติซม
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ก
ี่ ำหนด/รำยกำรส่งเสริม
กำรขำยนี้ โอนเปลีย
่ นเจ ้ำของ กำรขอยกเลิกเลขหมำย ย ้ำยค่ำยเบอร์เดิม เปลีย
่ นจำกเติมเงินเป็ นรำยเดือน รวมถึงกำรถูกระงับสัญญำณเมือ
่ มีกำรค ้ำง
้ สุดกำรรับสิทธิของรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ และถือเป็ นกำรยกเลิกสิทธิพเิ ศษทันทีทงั ้ เลขหมำยใหม่ และ
ชำระค่ำใช ้บริกำรรำยเดือน และให ้ถือว่ำสิน
เลขหมำยปั จจุบันแบบรำยเดือน กรณีเลขหมำยใดเลขหมำยหนึง่ มีกำรเปลีย
่ นแพ็กเกจทีม
่ ค
ี ำ่ บริกำรเหมำจ่ำยขัน
้ ต่ำสูงขึน
้ สิทธิพเิ ศษยังคงอยูต
่ ำมสิทธิท ี่
ได ้รับตัง้ แต่วันทีร่ ับสิทธิ
5. สิทธิกำรใช ้งำนสำหรับกำรใช ้งำนอินเตอร์เน็ ตภำยในประเทศเท่ำนัน
้ และไม่อนุญำตให ้นำเลขหมำยใด ๆ ไปใช ้งำนในเชิงพำณิชย์ หรือกำรใช ้งำน
ในลักษระทีอ
่ ำจจะคำดหมำยได ้ว่ำจะมีกำรใช ้งำนในเชิงพำณิชย์ หรือขัดต่อเงือ
่ นไขอืน
่ ๆ ทีผ
่ ู ้ขำย หรือบริษัทจะได ้กำหนด
6. สิทธิตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ ไม่สำมำรถโอน แลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือ โอนสิทธิใ์ นกำรใช ้บริกำรของตนตำมสัญญำนีใ้ ห ้แก่
บุคคลอืน
่ ได ้
--------------------------------------------------------------------------------
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