่ เสริมกำรขำย “ซม
ิ ออนไลน์ แชมเปี้ ยน
ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขรำยกำรสง
ก ัมพูชำ”
1) สำหรับผู ้ใช ้บริกำรทีเ่ ปิ ดเลขหมำยใหม่ในรำยกำรส่งเสริมกำรขำย“ซิมออนไลน์ แชมเปี้ ยนกัมพูชำ”
บริกำรโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จำกัด (“เรียลมูฟ”) และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ
่ จำกัด (“ทรู มูฟ เอช”) (รวมเรียก “เรียลมูฟ” และ “ทรู มูฟ เอช” ว่ำ
เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
“บริษัท”) ในระบบเติมเงินในนำมบุคคลธรรมดำทีใ่ ช ้โทรศัพท์เคลือ
่ นทีร่ องรับกำรให ้บริกำร 4G ในคลืน
่
ควำมถีข
่ องบริษัท และสมัครใช ้บริกำรตัง้ แต่วน
ั นี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2099 หรือจนกว่ำจะมีกำร
เปลีย
่ นแปลงเป็ นอย่ำงอืน
่ โดยผู ้ใช ้บริกำรซิมออนไลน์ แชมเปี้ ยน รำคำ บำท 44 จะได ้รับสิทธิใช ้
บริกำร ดังนี้
a. ค่ำโทร 15 บำท
b. ปริมำณกำรใช ้งำนอินเทอร์เน็ ต 3G/EDGE/GPRS จำนวน 50 เมกะไบท์
่ Facebook, LINE
c. ผู ้ใช ้บริกำรจะได ้รับสิทธิพเิ ศษฟรี 30 วันแรก สำหรับกำรใช ้แอพพลิเคชัน
่ TrueID Lite โดยจำกัดปริมำณ
ไม่จำกัดปริมำณกำรใช ้อินเตอร์เน็ ต และ ใช ้แอพพลิเคชัน
กำรใช ้อินเตอร์เน็ ตสูงสุด 4GB นับตัง้ แต่เปิ ดใช ้บริกำร
d. ผู ้ใช ้บริกำรจะได ้รั บสิทธิพเิ ศษฟรีเพิม
่ อีก 30 วัน ส ำหรั บกำรใช ้แอพพลิเคชั่น Facebook
่ TrueID Lite โดยจำกัดปริมำณ
LINE ไม่จำกัดปริมำณกำรใช ้อินเตอร์เน็ ต ใช ้แอพพลิเคชัน
้อิ
กำรใช นเตอร์เน็ ตสูงสุด 4GB และ อินเทอร์เน็ ต 3G/EDGE/GPRS จำนวน 300 เมกะไบท์
เมือ
่ เติมเงินสะสมอย่ำงน ้อย 50บำทขึน
้ ไป ต่อ 1 รอบ (1 รอบมี 30 วัน)
e. ผู ้ใช ้บริกำรจะได ้รับสิทธิพเิ ศษฟรีนส
ี้ งู สุดตำมอำยุกำรใช ้งำน
่
2) ข ้อจำกัดกำรใช ้สิทธิพเิ ศษบริกำร Facebook, LINE และ TrueID Lite แอพพลิเคชัน
่ รวมถึงกำรใช ้งำนฟั งก์ชน
ั่ ดังนี้ news
a. สิทธิพ
์ เิ ศษกำรใช ้บริกำร Facebook แอพพลิเคชัน
feed, wall, Like, Comments, Inbox, แต่ไม่รวมถึงกำรใช ้งำนฟั งชันก์รับ-ส่งวิดโี อ กำร
โทรผ่ำนอินเตอร์เน็ ต และกำรเข ้ำถึงเวบไซต์หรือ URL อืน
่ ๆทีไ่ ม่ได ้อยูใ่ นบริกำร Facebook
่
แอพพลิเคชัน
่ รวมถึงกำรใช ้งำนฟั งก์ชน
ั่ ดังนี้ ส่งข ้อควำม,
b. สิทธิพ
์ เิ ศษกำรใช ้บริกำร LINE แอพพลิเคชัน
่
้งำนฟั
ภำพ, sticker ผ่ำนแอพพลิเคชัน แต่ไม่รวมถึงกำรใช
งชันก์รับ-ส่งวิดโี อ กำรโทรผ่ำน
่
อินเตอร์เน็ ต และกำรเข ้ำถึงเวบไซต์หรือ URL อืน
่ ๆทีไ่ ม่ได ้อยูใ่ นบริกำร LINE แอพพลิเคชัน
่
่
และไม่รวมถึงแอพพลิเคชันอืน
่ ๆ ภำยใต ้ชือ Line อำทิ Line Camera, Line POP, และอืน
่ ๆ
่ จำกัดปริมำณกำรใช ้งำนจำนวน 4GB
c. สิทธิพ
์ เิ ศษกำรใช ้บริกำร TrueID Lite แอพพลิเคชัน
ต่อ 1 รอบ
3) ซิม นี้ป้องกัน ผู ้ใช ้บริก ำรจำกเน็ ตรั่ ว ไม่มก
ี ำรคิด ค่ำ บริก ำรแบบ Pay Per Used, สำมำรถใช ้งำน
้ แพ็ กเกจเสริม แต่ผู ้ใช ้บริกำรสำมำรถใช ้ฟรีแอพพลิเคชั่น Facebook LINE
อินเทอร์เน็ ตได ้ เมื่อซือ
TrueID Lite ตำมปกติ
4) อัตรำค่ำใช ้บริกำรมีดงั นี้ (ยังไม่รวมภำษี มล
ู ค่ำเพิม
่ )
บริกำร
โทรทุกเครือข่ำย
โทรในเครือข่ำยทรูมฟ
ู เอช
โทรกลับกัมพูชำผ่ำนรหัส 00600
โทรกลับกัมพูชำผ่ำนรหัส 006
3GlEDGElGPRS
WiFi
SMS ภำยในประเทศ
SMS ต่ำงประเทศ
MMS ภำยในประเทศ
MMS ต่ำงประเทศ

ค่ำบริกำร
1 บำท/นำที
1 บำท/ชัว่ โมง (นำทีท6
ี่ 1เป็ นต ้นไป นำทีละ 1บำท)
โทรกลับกัมพูชำรำคำ 3 บำท/นำที ได ้ทุกเครือข่ำย
โทรกลับกัมพูชำรำคำ 9 บำท/นำที ได ้ทุกเครือข่ำย
0 บำท/เมกะไบท์
1 บำท/นำที
2 บำท/SMS
9 บำท/SMS
5 บำท/MMS
15 บำท/MMS

5) สิทธิใดๆ ตำมทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ ไม่สำมำรถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือ
ของอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สำมำรถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
6) หำกผู ้ใช ้บริกำรกระทำกำรอันเป็ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิก
กำรให ้บริกำรตำมสัญญำได ้ทันที

a. กระทำกำรฝ่ ำฝื นข ้อห ้ำมในสัญญำหำกผู ้ใช ้บริกำรกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญำ ให ้ถือเป็ นกำร :
ฝ่ ำฝื นข ้อห ้ำมในสัญญำ
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญำ” :ผู ้ใช ้บริกำรจะต ้อง
่ สำรเฉพำะตนโดยมีเ จตนำสุจ ริต ตำม
ก. ใช ้บริก ำรตำมรำยกำรส่ง เสริม กำรขำยนี้ เ พื่อ กำรสือ
วิธ ีก ำรใช ้ บริก ำรเยี่ย งปกติป ระเพณี ข องบุุคคลธรรมดำทั่ ว ไปที่จ ะพึง กระท ำเท่ำ นั ้น มิใ ช่เ พื่อ
ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ ำจถือเอำประโยชน์ได ้ และจะไม่นำบริกำรไปใช ้ในเชิงพำณิชย์หรือ
ให ้บริกำรต่อ
ข. ไม่ใช ้ ไม่นำบริกำรมำใช ้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำกำรใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่
่ มต่อหรือ เกีย
อืน
่ ใดเพื่อ เชือ
่ วข ้องกับกำรใช ้บริกำรดังกล่ำ ว รวมทัง้ ไม่ก ระทำกำร อัน มีลัก ษณะ
่ ได ้ว่ำจะก่อให ้เกิดกำรผิดศีลธรรมหรือเกิดควำมเสียหำยหรือเกิดควำม
หรือคำดหมำยได ้หรือเชือ
ไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทำงตรงและทำงอ ้อม หรือไม่ทำกำรรบกวน หรือก่อ
ควำมไม่ ส ะดวก หรื อ เป็ นอั น ตรำยต่อ เครือ ข่ ำ ย หรื อ ท ำให ป
้ ระสิท ธิภ ำพกำรปฏิบั ต ิง ำนของ
เครือข่ำยหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ำย เกิดควำมขัดข ้องไม่เป็ นไปตำมปกติ
่ ได ้ว่ำผู ้ใช ้บริกำรทุจริตหรือมีกำรปลอมแปลงเอกสำรในกำรสมัครใช ้หรือ
b. กระทำกำรทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
รับข ้อเสนอของบริกำรหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในกำรใช ้บริกำรหรือนำบริกำรไปใช ้โดยผิดกฎหมำย
7) บริษัท ขอสงวนสิทธิท จ
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงั บ หรือ ยกเลิก ได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่ว งหน ำ้
หำกมี ข อ้ ก ำหนด ค ำสั่ ง หรื อ นโยบำยของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ที่เ กี่ย วข อ้ งก ำหนดให ม
้ ี ก ำรแก ไ้ ข
เปลี่ย นแปลง ระงั บ หรือ ยกเลิก เงื่อ นไขของบริก ำรนี้ หรือ ค ำสั่ง ดั ง กล่ำ วเป็ นกำรเพิ่ม ภำระในกำร
ดำเนินกำรของบริษัท
8) เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่ำงอืน
่ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือ
ยกเลิก ข ้อกำหนดนี้ได ้ตำมควำมเหมำะสมโดยจะแจ ้งให ้ทรำบล่ว งหน ้ำอย่ำ งน ้อย 30 วันผ่ำ นทำง
ช่องทำงทีบ
่ ริษัทพิจำรณำเห็นสมควร
9) ผู ้ใช ้บริกำรสำมำรถสอบถำมข ้อมูลเพิม
่ เติมผ่ำนทำงช่องทำงดังนี้ ทรูมูฟ เอช แคร์โทร 1242 หรือ ทำง
Web site http://www.truemove-h.com

