ข้อกาหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริ มการขาย
“แพ็กเกจเสริ มโทรไปกัมพูชา ผ่านรหัส 006”
1. บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 ให้บริการโดย บริษทั ทรูมฟู เอชยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั ่น จํากัด (“ทียูซ”ี ) (รวม
เรียกว่า “บริษทั ”)
2. รายการส่งเสริมการขายนี้สาํ หรับผูใ้ ช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ รูมฟู เอชแบบรายเดือน (จดทะเบียนในนามนิตบิ คุ คลและบุคคล
ธรรมดา)
3. ผูใ้ ช้บริการจะต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมรายการส่ งเสริมการขายโดยใช้กดรหัส USSD ตัง้ แต่วนั ที1่ 0 มีนาคม2560 เป็ นต้นไปจนถึง
วันที่ 31 ธ.ค.2564 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่ น
4. อัตราค่าใช้บริการโทรทางไกลต่างประเทศผ่านรหัส 006 สําหรับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่
แพ็กเกจโทรประเทศกัมพูชา 006

4.1 แพ็กเกจนี้เป็ นบริการเสริมเหมาจ่ายขันตํ
้ ่าเป็ นรายเดือน
- แพ็กเกจโทรประเทศกัมพูชา Small ผ่านบริการ 006 ราคา 100 บาท รับสิทธิ ์โทรราคาพิเศษนาทีล ะ 4 บาท จนครบวงเงิน 100 บาท
- แพ็กเกจโทรประเทศกัมพูชา Large ผ่านบริการ 006 ราคา 200 บาท รับสิทธิ ์โทรราคาพิเศษนาทีละ 3 บาท จนครบวงเงิน 200 บาท
- กรณีใช้งานเกินจากแพ็กเกจบริการเสริมทีซ่ ้อื ไว้ บริษทั ฯจะคิดค่าบริการส่วนเกินในอัตราค่าบริการระหว่างประเทศตามที่ บริษทั
ประกาศ (Mass Rate) มาคิดคํานวณ (ซึง่ ไม่ใช่อตั ราพิเศษข้างต้น )
4.2 ผูใ้ ช้บริการทีโ่ ทรต่างประเทศไปยังประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศทีร่ ะบุในแพ็กเกจได้โดยใช้อตั ราค่าบริการระหว่างประเทศ
ตามทีบ่ ริษทั ประกาศกําหนด (Mass Rate)
4.3 อายุของแพ็กเกจ
4.3.1 กรณีผใู้ ช้บริการแบบเติมเงิน มีอายุการใช้งาน 15 วันโดยเมือ่ สมัครใช้งานจนครบตามจํานวนทีร่ ะบุในแพ็กเกจแล้ว ระบบจะไม่
ต่ออายุการใช้งานให้อย่างอัตโนมัตจิ นกว่าจะกดสมัครแพ็กเกจบริการเสริมอีกด้วยตัวเอง
4.3.2 กรณีผใู้ ช้บริการแบบรายเดือน มีอายุการใช้งาน 30 วัน โดยเมือ่ สมัครแล้วจะต่ออายุการใช้งานรายเดือนแบบอัตโนมัตจิ นกว่า
จะแจ้งยกเลิกบริการเสริม
4.4 ผูใ้ ช้บริการทีใ่ ช้บริการในเดือนใดไม่ถงึ ตามทีร่ ะบุในแพ็กเกจ จะไม่สามารถสะสมยอดไปใช้เดือนถัดไปได้
4.5 คิดค่าใช้บริการขันตํ
้ ่า 1 นาที นาทีต่อ ๆ ไปจะแบ่งเป็ นหน่วยๆ ละ 6 วินาที จํานวน 10 หน่วย เศษของหน่วย คิดเป็ น 1 หน่วย
4.6 อัตราค่าบริการนี้ยงั ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%
5. รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้เฉพาะบริการด้านเสียงเท่านัน้ ไม่รวมการใช้บริการรับส่งข้อความระหว่างประเทศ (SMS) ค่าใช้
บริการโทรศัพท์ขา้ มแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และบริการเสริมอื่นๆ

6. บริษทั ขอสงวนสิทธิทจี่ ะระงับ เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ หากมีการนําบริการนี้ไปใช้ในทางทีผ่ ดิ กฎหมาย
หรือไม่ดาํ เนินการตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุน้ี
7. บริษทั ขอสงวนสิทธิทจี่ ะแก้ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกําหนดนี้ได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีขอ้ กําหนด
คําสั ่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกําหนดให้มกี ารแก้ไข เปลีย่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ่ นไขของบริการนี้ หรือ
คําสั ่งดังกล่าวเป็ นการเพิม่ ภาระในการดําเนินการของบริษทั
8. ก่อนสมัครใจใช้รายการส่งเสริมการขายรายการนี้ ผูใ้ ช้บริการสามารถหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ www.true006.com หรือ โทร 1242
หรือ สอบถามพนักงานขาย และบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกบริการ แก้ไขรูปแบบการให้บริการ ปรับเปลีย่ นเงือ่ นไข หรืออัตรา
ค่าบริการตามทีบ่ ริษทั จะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ ผใู้ ช้บริการทราบล่วงหน้า 30 วัน

Terms and Conditions
“True 006 Topping Package for calling to Cambodia”
1 International Direct Dialing service via 006 prefix is provided by True Move H Universal Communication Company
Limited (“TUC”) (referred to herein as “Company”)
2 This promotion is for both individual and corporation customers who use postpay and prepay TrueMove H.
3. Customers must register by pressing USSD code to join the promotion commencing from 10 March 2017 until 31
Dec 2021.
4. Call rate packages for international calls via 006 prefix for this promotion are as follows:

Cambodia 006 Package

4.1 This topping package is for a minimum lump sum package
- Cambodia package via IDD 006 values 100 Baht having a special rate 4 Baht/minute. The special rate shall be deducted from
100 Baht.
- Cambodia package via IDD 006 values 200 Baht having a special rate 3 Baht/minute. The special rate shall be deducted from
200 Baht.
- In the event customers use up the above purchased value, the company will charge for an additional usage minutes based on
the Company’s mass rate (which is not the above special rate).
4.2 Any international call other than the country of the topping package will be charged based on the Mass Rate.
4.3 Term of the package
4.3.1 Case prepaid customers, term of the package is 15 days. The package will not be automatically renewed until customers
press signing up for applying the package.
4.3.2 Case postpaid customers, term of the package is 30 days. The package will be automatically renewed based on a monthly
basis until the service is cancelled
4.4 In case customer has an accumulative tariffs in any month less than topping package, shall not be carried to deduct for the
next month charges.
4.5 Call rate shall be minimum charged for the first minute. The following minutes shall be divided into 10 units of minute, each
has 6 seconds. Fragment of a unit shall be charged at one unit.
4.6 Call rate is exclusive of 7% VAT

5. This promotion proposed for voice service only, international SMS, international roaming call and other value
added services shall be excluded from the promotion.
6. COMPANY reserves the rights to suspend, change or cancel this promotion if there is any illegal use or failure to
comply with any term and condition specified under this promotion.
7. COMPANY reserves the rights to amend, alter, suspend or cancel the promotion without any prior notice if any
regulation, order or policy stipulated by relevant governmental authority is issued, causing COMPANY to amend,
alter, suspend, or cancel any term and condition hereof, or such the order increases burden to COMPANY’s
operations.
8. Before obtaining this promotion, Customers shall find out more details at www.truemove.com or True Move Care
on 1242 or True shop sale representatives. COMPANY reserves its rights to cancel its service, alter any type of
service, amend any condition or call rate as it deems appropriate by 30 days written notice in advance.

