่ เสริมการขาย
ข้อกําหนดและเงือ
0 นไข รายการสง
“แพ็กเกจเสริมโทรไปอินเดีย ผ่านรหัส 00600”
1. บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 00600 ให ้บริการโดยบริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ บริษัท ทรู มูฟ
J จํากัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”)
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
2. รายการส่งเสริมการขายนีส
L ําหรับผู ้ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
J นทีJ ทรูมฟ
ู เอช แบบเติมเงิน ของ บริษัท
เท่านัน
L
3. ผู ้ใช ้บริการจะต ้องลงทะเบียนสมัครเข ้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ตังL แต่วน
ั ทีJ 15 พฤษภาคม 2561
เป็ นต ้นไปจนถึงวันทีJ 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
J นแปลงเป็ นอย่างอืน
J
4. อัตราค่าใช ้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 00600 สําหรับรายการส่งเสริมการขายนีL ได ้แก่
ค่าสมัคร
แพ็กเกจ

แพ็กเกจ
ต่อ 30 วัน
(บาท)

อินเดีย

ฟรี

วิธีการสมัคร

อัตราค่า

วิธียกเลิก

โทร (บาท/
นาที)

แบบเติมเงิน

แบบรายเดือน

แบบเติมเงิน

แบบรายเดือน

0.60

กด
*606*093#

กด*900*7793
#

ต่ออัตโนมัต ิ
จนถึงวันทีJ
31ธันวาคม
2563

กด*901*7793
#

อัตราค่าบริการนีย
L งั ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
J 7%
4.1 แพ็กเกจนีเL ป็ นบริการเสริม โดยผู ้ใช ้บริการจะต ้องสมัครแพ็คเกจ (ไม่มค
ี า่ สมัคร) ก่อนเพือ
J รับสิทธิโS ทร
ไปประเทศอินเดีย ผ่านบริการ 00600 ในราคานาทีละ 0.60 บาท
4.2 ผู ้ใช ้บริการสามารถโทรต่างประเทศไปยังประเทศอืน
J นอกเหนือจากประเทศทีรJ ะบุในแพ็คเกจได ้
โดยใช ้อัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามทีบ
J ริษัทประกาศกําหนด (Mass Rate)
4.3 แพ็กเกจมีอายุการใช ้งาน 30 วัน หรือเมือ
J มีการใช ้งานจนครบจํานวนตามทีรJ ะบุในแพ็กเกจแล ้ว ระบบ
้งานให
จะต่ออายุการใช
้โดยอัตโนมัต ิ หากผู ้ใช ้บริการต ้องการยกเลิกการใช ้บริการนีL จะต ้องกดยกเลิกแพ็ก
เกจบริการเสริมอีกครังL ด ้วยตัวเอง
4.4 คิดค่าใช ้บริการเป็ นนาที เศษของนาทีคด
ิ เป็ น 1 นาที
4.5 อัตราค่าบริการนีย
L งั ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
J 7%
5. รายการส่งเสริมการขายนีใL ช ้ได ้เฉพาะบริการด ้านเสียงเท่านัน
L ไม่รวมการใช ้บริการรับส่งข ้อความระหว่างประเทศ
(SMS) ค่าใช ้บริการโทรศัพท์ข ้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอืน
J ๆ
ิ ธิทจ
6. บริษัท มีสท
ีJ ะระงับ เปลีย
J นแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนีไ
L ด ้ หากมีการนํ าบริการนีไ
L ปใช ้ในทาง
ทีผ
J ด
ิ กฎหมายหรือไม่ดําเนินการตามเงือ
J นไขทีรJ ะบุนีL
ิ ธิทจ
7. บริษัท มีสท
ีJ ะแก ้ไข เปลีย
J นแปลง ระงับ หรือยกเลิกข ้อกําหนดนีไ
L ด ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หา
กมีข ้อกําหนด คําสังJ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเJ กีย
J วข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
J นแปลง ระงับ หรือ
ยกเลิกเงือ
J นไขของบริการนีL หรือคําสังJ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
J ภาระในการดําเนินการของบริษัท
8. ก่อนสมัครใจใช ้รายการส่งเสริมการขายรายการนีL ผู ้ใช ้บริการสามารถหาข ้อมูลเพิม
J เติมได ้ทีJ www.truemoveh.com

ิ ธิในการยกเลิกบริการ แก ้ไขรูปแบบการให ้บริการ
หรือ โทร 1242 หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษัท มีสท
ปรับเปลีย
J นเงือ
J นไข หรืออัตราค่าบริการตามทีบ
J ริษัทจะเห็นสมควร โดยจะแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบล่วงหน ้า 30 วัน

