รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน : ซิม 4G+ eSports
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สาหรับผู ้ทีเ่ ปิ ดใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีใ่ หม่ ในรายการส่งเสริมการขาย
“ซิม 4G+ eSports” บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัด หรือของบริษัท ทรู มูฟ
่ จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ในนามบุคคลธรรมดา ในระบบเติมเงิน ตัง้ แต่
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 (หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัทฯ)
2. เมื่อ เปิ ดใช ้บริก ารเลขหมายใหม่ ของทรู มูฟ เอช จากรายการส่ง เสริม การขาย “ซิม 4G+ eSports” นี้
่ หลัก (ต่ออายุอต
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการตามโปรโมชัน
ั โนมัตท
ิ ก
ุ 30 วัน) ดังต่อไปนี้
่ โดยไม่เสียค่าบริการ นาน 30 วัน ได ้ไม่จากัดปริมาณ ที่
2.1 สิทธิในการเล่นเกมส์ RoV ผ่านแอปพลิเคชัน
ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ผ่าน URL ทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช ้งานของ RoV
2.2 สิทธิในการเล่นแอปพลิเคชั่น YouTube โดยไม่เสียค่าบริการ ในช่วงเวลา 00.00-12.00 น. นาน 30 วัน
ได ้ไม่จากัดปริมาณ ทีค
่ วามเร็ วสูงสุด 4 Mbps ผ่าน URL ทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช ้งาน
ของ YouTube
่ LINE โดยไม่เสียค่าบริการ นาน 30 วัน ได ้ไม่จากัดปริมาณ ทีค
2.3 สิทธิในการเล่นแอปพลิเคชัน
่ วามเร็ วสูงสุด
1.5 Mbps ผ่าน URL ทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช ้งานของ LINE
2.4 สิทธิในการใช ้บริการ WiFi ฟรีตอ
่ เนื่อง ทีค
่ วามเร็ วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) นาน 30 วัน ไม่
จากัดปริมาณการใช ้งาน
2.5 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
2.5.1 โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 50 สตางค์ คิดตามจริงเป็ นวินาที
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
2.5.2 ส่งข ้อความสัน
2.5.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
2.5.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบต์ละ 50 สตางค์ เศษของเมกะไบต์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบต์ ความเร็ ว
ของการใช ้งานขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ จานวนผู ้ใช ้บริการในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
2.5.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
่ หลัก ในข ้อ 2.1 – 2.4 ดังต่อไปนี้
3. สิทธิในการใช ้บริการตามโปรโมชัน
่ หลัก (ต่ออายุอัตโนมัตท
3.1 ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิในการใช ้งานโปรโมชัน
ิ ก
ุ 30 วัน) โดยไม่เสียค่าบริการใน
30 วัน นับตัง้ แต่เปิ ดเลขหมาย หลังจากนัน
้ ระบบจะต่ออายุให ้อัตโนมัต ิ โดยมีคา่ บริการ 100 บ. (ค่าบริการ
เมือ
่ รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ 107.00 บาท) เป็ นระยะเวลาติดต่อกัน 12 รอบ นับตัง้ แต่วน
ั ทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ
3.2 หากสิทธิทไี่ ด ้รับใช ้งานไม่หมดในรอบใด ไม่สามารถสะสมไปใช ้งานต่อในรอบอืน
่ ได ้
3.3 หากในรอบใด ไม่ม ีการเติมเงิน หรือมียอดเงินไม่เ พียงพอ ในการชาระค่าบริการต่ออายุอัตโนมั ตต
ิ ามที่
กาหนด ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้สิทธิในรอบนั น
้ ๆ แต่จะสามารถสมัครใช ้บริก ารโปรโมชั่นหลัก โดยการกด
่ หลัก (ต่ออายุอต
USSD *900*8852#โทรออก เพือ
่ สมัครใช ้บริการโปรโมชัน
ั โนมัตท
ิ ก
ุ 30 วัน) ได ้อีกครัง้
้ สุดของโปรโมชัน
่ หลักแบบต่ออายุอัตโนมัตต
3.4 ระยะเวลาสิน
ิ ามข ้อ 2.1 – 2.4 และ ข ้อ 3.3: สิทธิใช ้บริการ
่ หลัก จะต่ออายุโปรโมชัน
่ หลักโดยอัตโนมัต ิ หลังจากสิน
้ สุดบริการในเวลา 24.00 น. ของวันที่
โปรโมชัน
่ หลักรอบต่อไป จะนั บจากวันทีไ่ ด ้รับข ้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช ้
30 และระยะเวลาเริม
่ โปรโมชัน
เป็ นต ้นไป
3.5 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้แพ็ กเกจเสริมแบบต่ออายุอัตโนมัตน
ิ ี้ โดยสมัครใช ้บริการเพียงครัง้ เดียวสามารถใช ้
บริการได ้ต่อเนื่องไปทุกรอบจนกว่าจะแจ ้งยกเลิกล่วงหน ้าผ่าน USSD โดยการกด *901*8852#โทรออก
ซึง่ จะมีผลการยกเลิกเมือ
่ ครบกาหนดตามรอบทีแ
่ จ ้งยกเลิกนัน
้
4. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 2.5 สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐาน
ทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านั น
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลข
หมายพิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่ง
ข ้อความบริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
5. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ
6. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครื่องโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พื้นทีใ่ ห ้บริการและ
้บริ
จานวนผู ้ใช การในขณะนัน
้

7. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน
500 บาทจะได ้รั บ วัน ใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รั บ วัน ใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถน ามาสะสม
รวมกันได ้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
8. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
8.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็ กเกจต่อเนื่อง สามารถเชือ
ิ ่านเครือข่าย .@ TrueMove H
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI (หาก
ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็ กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
ไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
่ มต่อ
8.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู ้ให ้บริการ มีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
อินเทอร์เน็ ต (Session time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
่ ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจาก
่ มต่อสัญญาณใหม่
การตัดการใช ้งานนี้แล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือ
อีกครัง้
8.3 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 ้งานอินเทอร์เน็ ตหรือ Wi-Fi
8.4 Concurrent ในการเชือ
ต่อครัง้ เท่านัน
้
9. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใด
ได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการ
10. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
ตามสัญญาได ้ทันที
10.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น
ข ้อห ้ามในสัญญ
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้ บริการ
เยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านั น
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ าจ
ถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพื่อ
่ มต่อหรือเกีย
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้หรือ
่ ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือ
เชือ
บุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตราย
ต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับ
10.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
11. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด
คาสั่ง หรือนโยบายของหน่ วยงานของรั ฐ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือ ยกเลิก
เงือ
่ นไขของบริการนีห
้ รือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดย
ชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
12. บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนี้ได ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
13. รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใช ้งานร่วมกับบริการ All Together Bonus
14. รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
15. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต ้เงื่อนไขที่ บริษัท ฯ ก าหนด ผู ้ใช ้บริก ารจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิ่มเติมก่อ น
่ มต่อ ระบบ 3G ที่ www.truemoveเลือกใช ้บริการที่ www.truemove-h.com และส าหรั บการตัง้ ค่า เชือ
h.com/apn หรือ ทรู คอลเซนเตอร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย

