้ ับเครือ
ั
รายการส่งเสริมการขาย ซิมการ์ดทรูมฟ
ู เอช แบบเติมเงิน เพือ
่ ใชก
่ งโทรศพท์
ที่ 7 Eleven
ื้ เครือ
1. สิทธิพเิ ศษในรายการส่งเสริมการขายนีส
้ ำาหรับผู ้ใช ้บริการทีซ
่ อ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ในราคาพิเศษ เฉพาะรุน
่ ที่
กำาหนด พร ้อม เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ของ ทรูมฟ
ู เอช ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา กับ บริษัท เรียล
่ จำากัด (รวมเรียกว่า“บริษัทฯ”) สำาหรับการรับสิทธิ
มูฟ จำากัด หรือ บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
พิเศษดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2562 ถึง วันที่ 23
เมษายน 2562
2. รายละเอียดเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทีร่ ว่ มรายการส่งเสริมการขาย มีดังนี้

้ ริการซิมการ์ดแบบเติมเงิน
สิทธิประโยชน์เมือ
่ เปิ ดใชบ
รุน
่

ราคาปกติ

ราคา
พิเศษ

โบน ัสเน็ ต

โบน ัสค่าโทรและเน็ ต
(ร ับสิทธิสง
ู สุด 12 เดือน)

4,200 บาท (350 บาท/รอบ)
True Smart 4G Gen C 4.0

True Super Hero 4G

1,990

1,290

790

199

ได ้รับสิทธิทันทีเมือ
่ เปิ ดใช ้งานเลขหมายในรอบแรกและ
เพียงเติมเงินครบ 100 บ./เดือน เพือ
่ รับสิทธิในรอบถัดไป

-

1,200 บาท (100 บาท/รอบ) และ โทรฟรี
ในเครือข่ายไม่อน
ั้
ได ้รับสิทธิทันทีเมือ
่ เปิ ดใช ้งานเลขหมายในรอบแรกและ
เพียงเติมเงินครบ 100 บ./เดือน เพือ
่ รับสิทธิในรอบถัดไป

เน็ ตไม่อน
ั ้ (เร็ว 1Mbps))
Vivo Y53c

3,999

ได ้รับสิทธิทันทีเมือ
่ เปิ ดใช ้งานเลขหมาย
ในรอบแรกและเพียงเติมเงินครบ 100 บ./
เดือน เพือ
่ รับสิทธิในรอบถัดไป

2,990

(ร ับสิทธิสง
ู สุด 11 เดือน)

Realme C1

3,590





3,590

เน็ ตไม่อน
ั ้ (เร็ว 1Mbps))
โทรในเครือข่ายไม่อน
ั้
WiFi ไม่อน
ั้

ได ้รับสิทธิทันทีเมือ
่ เปิ ดใช ้งานเลขหมาย
ในรอบแรกและเพียงเติมเงินครบ 100 บ./
เดือน เพือ
่ รับสิทธิในรอบถัดไป
(ร ับสิทธิสง
ู สุด 11 เดือน)

7,200 บาท (600 บาท/รอบ)
True Smart 4G Champion

1,990

1,990

ได ้รับสิทธิทันทีเมือ
่ เปิ ดใช ้งานเลขหมายในรอบแรกและ
เพียงเติมเงินครบ 100 บ./เดือน เพือ
่ รับสิทธิในรอบถัดไป

24,000 บาท (2,000 บาท/รอบ)
True Smart 4G P1

2,890

2,890

ได ้รับสิทธิทันทีเมือ
่ เปิ ดใช ้งานเลขหมายในรอบแรกและ
เพียงเติมเงินครบ 100 บ./เดือน เพือ
่ รับสิทธิในรอบถัดไป

6,000 บาท (500 บาท/รอบ)
True Super Talkie 4G

1.790

1,490

+ ฟรีโทรกันเป็ นกลุม
่ ผ่าน Pus)h to Talk
ได ้รับสิทธิทันทีเมือ
่ เปิ ดใช ้งานเลขหมายในรอบแรกและ
เพียงเติมเงินครบ 100 บ./เดือน เพือ
่ รับสิทธิในรอบถัดไป

3. จำากัดสิทธิ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 3 สิทธิ ของเครือ
่ งพร ้อมแพ็กเกจ
4. เมือ
่ เปิ ดใช ้บริการเลขหมายใหม่ ทรูมฟ
ู เอช ของ บริษัทฯ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้
บริการ ดังต่อไปนี้
4.1 รับโบนัส 5 บาท สำาหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่าย และ
4.2 โบนัส ค่าโทรและเน็ ต ตามตารางในข ้อ 2 โดยสามารถใช ้งานได ้นาน 30 วัน
4.3 รับสิทธิใช ้ อัตราค่าใช ้บริการ ดังนี้ (ยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ )
4.3.1 โทรออกทุกเครือข่ายวินาทีละ 1.50 สตางค์ ตลอด 24 ชัว่ โมง คิดตามจริงเป็ นวินาที 60 วินาทีแรก
คิดค่าบริการ 1 บาท
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
4.3.2 ส่งข ้อความสัน
4.3.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 3 บาท
4.3.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 1.99 บาท เศษของเมกะไบท์คด
ิ เป็ นหนึง่ เมกะไบท์ ทัง้ นีค
้ วามเร็ว
ในการใช ้บริการขึน
้ อยูก
่ บ
ั พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ อุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน และจำานวนผู ้ใช ้บริการข ้อมูลในพืน
้ ที่ ณ
ขณะนัน
้ รวมถึงลักษณะของการใช ้งาน สามารถตรวจสอบได ้ที่ www.truemove-h.com/4G
4.4 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)) ไม่จำากัดปริมาณการใช ้งาน นาทีละ 1 บาท เศษของ
นาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
4.5 เมือ
่ มียอดการเติมเงินสะสมครบ 100 บาท ในแต่ละรอบ (รอบละ 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดใช ้บริการ) รับสิทธิ
โบนัสโทรและเน็ ต ในรอบถัดไป ดังนี้
4.5.1 รับโบนัสโทรและเน็ ต ตามตารางข ้างต ้น นานสูงสุด 11 รอบ ตรวจสอบยอดโบนัสเน็ ตคงเหลือ ได ้
โดยกด *510*11# แล ้วโทรออก
4.5.2 ทัง้ นี้ หากรอบใดไม่มก
ี ารเติมเงินสะสมได ้ครบตามจำานวนทีก
่ ำาหนดข ้างต ้น ผู ้ใช ้บริการจะไม่ได ้รับ
โบนัสในรอบถัดไป
4.5.3 หากผู ้ใช ้บริการยกเลิกการใช ้บริการ หรือเปลีย
่ นไปใช ้รายการส่งเสริมการขายอืน
่ หรือเปลีย
่ นจาก
ิ้ สุดลง สิทธิในการรับ
ระบบเติมเงินเป็ นระบบรายเดือน หรือระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนีส
้ น
้ สุดลงทันที
โบนัสพิเศษของรอบถัด ๆ ไปจะสิน
4.6 กรณีได ้รับโทรฟรีในเครือข่ายไม่อน
ั ้ ใช ้นาน 30 วัน ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิโทรฟรี สำาหรับใช ้โทรไปยังเลข
ิ ได ้ครัง้ ละไม่เกิน 60 นาที (เมือ
หมายในเครือข่ายทรูมฟ
ู เอช ภายในวันเดียวกันจนถึงเวลา 23.59 นาฬกา
่ ครบ 60 นาที
ระบบจะตัดสายอัตโนมัต)ิ ไม่จำากัดจำานวนครัง้
5. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย โบนัสโทรและเน็ ต มีดังนี้
5.1 โทรออกทุกเครือข่าย นาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นนาที
้ (SMS) ข ้อความละ 2 บาท
5.2 ส่งข ้อความสัน
5.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ครัง้ ละ 2 บาท
5.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบท์ ทัง้ นีค
้ วามเร็วในการใช ้บริการขึน
้ อยูก
่ บ
ั
พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการ อุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน และจำานวนผู ้ใช ้บริการข ้อมูลในพืน
้ ที่ ณ ขณะนัน
้ รวมถึงลักษณะของการ
ใช ้งาน สามารถตรวจสอบได ้ที่ www.truemove-h.com/4G
5.5 ตรวจสอบยอดคงเหลือได ้ที่ กด *510*11# แล ้วโทรออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ)
5.6 เมือ
่ ใช ้บริการจากแพ็กเกจโทรและเน็ ตจนหมด หรือใช ้บริการอืน
่ ๆ นอกจากทีก
่ ำาหนดข ้างต ้น จะคิดค่าใช ้
บริการตามรายการส่งเสริมการขายหลักทีผ
่ ู ้ใช ้บริการใช ้อยู่
6. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว ตามข ้อ 4 และ 5 สำาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือ โทรศัพท์พน
ื้ ฐาน
ทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมาย
พิเศษการใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศบริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความ
บริการพิเศษและบริการเสริมอืน
่ ๆ
7. เน็ ตไม่จำากัดปริมาณการใช ้งาน ความเร็วที่ 1 Mbps) ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ เมือ
่ มีการใช ้งานเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่
ทีเ่ ปิ ดใช ้บริการควบคูไ่ ปกับโทรศัพท์เคลือ
่ นทีป
่ ระเภท Smart phone ตามทีบ
่ ริษัทฯ กำาหนดไว ้ในตารางข ้อ 2 เท่านัน
้
ิ ธิในการจำากัดการใช ้งานเน็ ตไม่จำากัดปริมาณการใช ้งาน ตามแพ็กเกจทีผ
8. บริษัทฯ มีสท
่ ู ้ใช ้บริการได ้สมัครใช ้บริการ
ควบคูไ่ ปกับเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และโทรศัพท์เคลือ
่ นทีป
่ ระเภท Smart phone ตามทีบ
่ ริษัทฯ กำาหนด หากบ
ริษัทฯ ตรวจพบ หรือมีการแจ ้งมายังบริษัทฯ ว่าผู ้ใช ้บริการมีการใช ้งานในลักษณะของการกระจายสัญญาณโมบาย
อินเตอร์เน็ ตให ้กับโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ และการกระทำาอืน
่ ใด และ/หรืออุปกรณ์อน
ื่ เพือ
่ ร่วมใช ้งานด ้วย ในลักษณะ
เดียวกัน และ/หรือคล ้ายคลึงกัน
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
9. บริษัทฯ มีสท
่ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและเพือ
่ ช่วย
ให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการจำากัดปริมาณการใช ้งานของผู ้ใช ้บริการและ
ความเร็วของโมบายอินเตอร์เน็ ตตามความเหมาะสมในรอบบิลถัดไปในกรณีทบ
ี่ ริษัทฯ พบหรือสันนิษฐานได ้ว่าผู ้ใช ้
บริการมีการดาวน์โหลด และ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่หรือการใช ้งานใด ๆ ทีม
่ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณสูงมาก
อย่างต่อเนือ
่ งในลักษณะไม่เป็ นปกติดังเช่นบุคคลทั่วไปพึงใช ้งาน หรือผู ้ใช ้บริการมีพฤฒิกรรมการใช ้งานทีม
่ ผ
ี ลต่อ
การใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหาย หรือกระทบ หรืออาจจะกระทบต่อการใช ้
บริการผู ้ใช ้บริการรายอืน
่ และ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให ้บริการโดยรวมของบริษัททัง้ นีก
้ ารลดความเร็วอาจลดตำา่
กว่าทีร่ ะบุในแพ็กเกจได ้
10. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการโอนเงินให ้เลขหมายอืน
่ ได ้ตลอดอายุการใช ้บริการ

11. บริการ 4G/3G สามารถใช ้ได ้เฉพาะกับเครือ
่ งโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ส
ี่ ามารถรองรับบริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและจำานวนผู ้
ใช ้บริการในขณะนัน
้
12. รายการส่งเสริมการขายนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 30 วัน, 500
บาทจะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนำ ามาสะสมรวมกันได ้สูงสุด
ไม่เกิน 365 วัน และ ยอดเติมเงินสะสมรวมก ันได้สง
ู สุดไม่เกิน 10,000 บาท
13. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.

่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
13.1 ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนือ
่ ง สามารถเชือ
ิ า่ นเครือข่าย .@ TrueMove H ผู ้
่ มต่อผ่านเครือข่าย .@ TRUEWIFI
ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจรายวัน หรือรายชัว่ โมง สามารถเชือ
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ WiFi นาทีละ 1 บาท)
่ มต่อ
13.2 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู ้ให ้บริการ มีความจำาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
อินเทอร์เน็ ต (Ses)s)ion time out) ทุก ๆ 180 นาที เพือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และ
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
เปิ ดการเชือ
ี ครัง้
13.3
ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที
ระบบจะทำาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ต
13.4 Concurrent ในการเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืนหรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้
รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
ผู ้ใช ้บริการทีร่ ับสิทธิพเิ ศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต ้องใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ร่วมกับเลข
หมายทีเ่ ปิ ดใช ้งานดังกล่าว เป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือนต่อเนือ
่ งกัน นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริการ หากผู ้ใช ้บริการ
ต ้องการยกเลิกบริการก่อนกำาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชำาระส่วนลดค่าเครือ
่ งคืนให ้แก่บริษัทฯ จนครบตามราคาตลาด
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตาม
หากผู ้ใช ้บริการกระทำาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
สัญญาได ้ทันที
16.1 กระทำาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทำาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญาให ้ถือเป็ นการฝ่ าฝื น ข ้อ
ห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” :ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริต ตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เพือ
่ การสือ
ี ารใช ้
บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปทีจ
่ ะพึงกระทำาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใด
ทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นำาบริการ ไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นำาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทำาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือส งิ่ อืน
่ ใดเพือ
่
่ มต่อหรือเกีย
เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทำาการอันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้หรือ
่ ได ้ว่า จะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือ
เชือ
บุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทำาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตราย
ต่อเครือข่าย หรือทำาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่าย หรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้ หรือรับข ้อ
16.2 กระทำาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
เสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนำ าบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกำาหนด คำาสัง่
หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกำาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของ
บริการนีห
้ รือคำาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระ ในการดำาเนินการของ บริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่าง
อืน
่
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกำาหนดนีไ
้ ด ้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วง
หน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางที่ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
รายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถใชง้ านร่วมก ับบริการ All Together Bonus
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ ามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รายการส่งเสริมการขายนีอ
้ ยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขที่
บริษัทฯ กำาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อนเลือกใช ้บริการที่ www.truemove-h.com และสำาหรับ
่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ True Call Center โทร 1242 หรือสอบถาม
การตัง้ ค่าเชือ
พนักงานขาย

