ข้อกำหหนดและเงื่ออนไขสททธิทพิทเศษ
“4G ซทม Upgrade รับเน็ตฟรีรวมสูงืสุด 50GB”
1. รายการส่งเสริมการขาย “รับเน็ตฟรีรวมสูงืสุด 50GB” นี้ สำาหรบบผู้ใใช ใบริการโทรศบพทเเคลื่ออนทีอ ทร้ม้ฟ เอช
ของบริ ษบ ท เรี ย ลื ม้ ฟ จำา กบ ด แลืะ บริ ษบ ท ทร้ ม้ ฟ เอช ย้ นิ เ วอรเ แ ซลื คอมมิ ว นิ เ คชบอ น จำา กบ ด (รวมเรี ย กว่ า
“บริษบท”) ในนามบุคคลืธรรมดาในระบบเติมเงิน ทีอมีสถานะการใช ใงานเป็นปกติ (Active Status) แลืะใช ใเคร่ออง
โทรศบพทเเคลื่ออนทีอทีอรองรบบระบบ 4G แลืะใช ใค้่กบบซิม 4G ตบ้งแต่วบนทีอ 1 มิถุนายน 2559 เป็นตในไป หร่อจนกว่า
จะมีการเปลืีย
อ นแปลืงจากบริษบท)
2. ผู้ใใช ใบริการตามขใอ 1 สามารถสมบครรบบสิทธิ ใช ใเน็ตฟรีรวมส้งสุด 50GB ไดใในระหว่างวบนทีอ 1 มิถุนายน 2560
ถึงวบนทีอ 30 กบนยายน 2560 โดยผู้ใใช ใบริการสามารถสมบครรบบสิทธิไดใโดยการ กด USSD *440# แลืใวกดโทร
ออก (ไม่คด
ิ ค่าบริการ) ซึงอ การกดสมบครรบบสิทธิในขณะนบ้นผู้ใใช ใบริการตใองใช ใเคร่อองโทรศบพทเเคลื่ออนทีอทีอรองรบบ
ิ ซึงอ มีราย
ระบบ 4G แลืะซิม 4G จึงจะไดใ รบบเน็ตฟรีรวมส้งสุด 50GB โดยรบบสิทธิไดใเพียง 1 ครบ้งตลือดอายุซม
ลืะเอียด ดบงนี้
2.1 รบบโบนบสเน็ตฟรีทบนที 2GB แลืะโบนบสสำาหรบบใช ใเน็ตฟรีแลืะโทรฟรีในเคร่อข่ายของบริษบทจำา นวน 2,000
บาท ใช ใไดในาน 7 วบน นบบจากวบนทีอผู้ใใช ใบริการไดใรบบ SMS ย่นยบนสิทธิดบงกลื่าว
2.2 รบบโบนบสเน็ตฟรี 2GB เม่อ
อ เติมเงินสะสมครบ 150 บาท (เติมไดใทก
ุ ช่องทาง) ภายใน 30 วบน นบบจากวบนทีอผู้ใ
ใบริ
ใไดใ
ใช การกดรบบสิทธิผู่าน *440# สำาเร็จ ใช นาน 7 วบน นบบจากวบนทีอผู้ใใช ใบริการไดใรบบ SMS ย่นยบนสิทธิ
ดบงกลื่าว ซึงอ สิทธิดงบ กลื่าวมีกำาหนดระยะเวลืา 24 รอบ)
ใบริ
3. ผู้ใใช ก ารจะจะสามารถตรวจสอบรอบการเติม เงินสะสม กด*510*41# โทรออก (ไม่คิด ค่าบริก าร) เวในแต่
สถานะของการใช ใบริก าร ของผู้ใใช ใบริก ารถ้ก ระงบบ การใช ใบริก ารชบอ วคราวหร่อ ถาวรหร่อ เปลืีอย นสถานะการใช ใ
บริการ แบบเติมเงินไปเป็นแบบรายเด่อน
4. เง่ออนไขการใช ใงานตามขใอ 2 เป็นดบงนี้
4.1 โบนบสเน็ตฟรีรวมส้งสุด 50GB ใช ใบริ ก าร 4G/3G/EDGE/GPRS ใช ใไดใภายใน 7 วบน หลืบงจากไดใรบบ SMS
ย่นยบน
4.2 โบนบสเน็ตฟรีแลืะโทรฟรีในเคร่อข่ายของบริษบท 2,000 บาท
สามารถนำา ไปใช ใไดใเฉพาะในเคร่อ ข่ ายของบริษบท เท่านบ้น โดยมีอ ายุก ารใช ใงาน 7 วบน นบบ แต่วบนทีอไดใรบบ
SMS ย่นยบนการไดใรบบโบนบส ไปจนถึงเวลืา 24.00 น. ของวบนทีอ 7 เพ่อ
อ ใช ใเป็นเครดิตหบกชำาระค่าบริการดบงต่อ
ไปนี้
4.2.1 บริการโทรในเคร่อ ข่ ายของบริษบ ท คิดนาทีลื ะ 2 บาท คิดตามจริ งเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็ น
หนึองนาที
4.2.2 บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS คิดเมกะไบตเ (MB) ลืะ 2 บาท เศษของเมกะไบตเ (MB) คิดเป็น 1
เมกะไบตเ(MB)
4.2.3 บริ ก ารส่ ง ขใ อ ความสบ้ น (SMS)ระหว่ า งโทรศบ พ ทเ เ คลื่อ อ นทีอ ทีอ ใ ช ใแลืะจดทะเบี ย นภายในประเทศ
ขใอความลืะ 2 บาท
4.2.4 บริ ก ารส่ ง ขใ อ ความมบ ลื ติ มี เ ดี ย (MMS) ระหว่ า งโทรศบ พ ทเ เ คลื่อ อ นทีอ ทีอ ใ ช ใแลืะจดทะเบี ย นภายใน
ประเทศครบ้งลืะ 2 บาท
4.2.5 ราคาดบงกลื่าวรวมภาษีม้ลืค่าเพิม
อ แลืใว
4.2.6 ระบบจะคำา นวณค่าใช ใบริก ารโดยหบกจากโบนบสทีอไดใรบบก่อ น จากนบ้นจะหบก จากเงินทีอเติม เขใามาใน
ระบบตรวจสอบยอดโบนบสคงเหลื่อไดใทีอ *510*44# แลืใวกดโทรออก
5. โบนบสตามทีอระบุไวใในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลืก ค่น หร่อเปลืีอยนเป็นเงินสด หร่อของอ่อนไดใ รวม
ตลือดทบ้งไม่สามารถทบยอด หร่อโอนไปใหใบค
ุ คลือ่อน บุคคลืใดไดใดวใ ย
6. สิทธิพิเศษตามทีอไดใระบุไวใในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลืกค่น หร่อเปลืีอยนเป็นเงินสด หร่อส งิอ ของ
อ่อนใดไดใ รวมตลือดทบง้ ไม่สามารถโอนไปใหใบค
ุ คลืหร่อนิติบค
ุ คลือ่อนใดไดใดใวย
ิ ธิในการยกเลืิกการใหใสท
ิ ธิพิเศษนี้ทน
7. บริษบทมีสท
บ ที หากผู้ใใช ใบริการยกเลืิกการเติมเงินหร่อ ยกเลืิกการใช ใบริการ
้ สุดลืงไม่ว่าดใวยเหตุใดๆ
หร่อบริการสิน
ิ ธิร ะงบบ เปลืีอย นแปลืง หร่อ ยกเลืิก การใหใส ท
ิ ธิพิ เศษนี้ โดยไม่ จำา ตใอ งแจใง ใหใท ราบลื่ว งหนใา หาก
8. บริษบท มีสท
บริษบท พิจ ารณาเห็นว่ ามีก ารทุจ ริต หร่อ มีก ารปลือมแปลืงเอกสารเพ่ออ รบบ ขใอ เสนอของ สิท ธิพิเศษนี้ หร่อ นำา
บริก ารไปใช ใในทางทีอผูิดกฎหมาย หร่อ กระทำา การใดทีอผูิด กฎหมาย หร่อ การไม่ดำา เนิ นการ ตามทีอร ะบุ ไวใ ใน
เง่ออนไขในสิทธิพิเศษนี้
ิ ธิในการแกใไข เปลืีอย นแปลืง ระงบบ หร่อ ยกเลืิกการใช ใบริก ารสิท ธิพิเศษนี้ไดใ โดยไม่ตใอ งแจใง ใหใ
9. บริษบทมีสท
ทราบลื่วงหนใา หากมีขใอกำาหนด คำาสบอง หร่อนโยบายของหน่วยงานของรบฐทีอเกีอยวขใอง กำาหนดใหใมีการ แกใไข

เปลืีอยนแปลืง ระงบบ หร่อยกเลืิกเง่ออนไขของบริการนี้ หร่อคำาสบงอ ดบงกลื่าวเป็นการเพิอมภาระในการ ดำาเนินการของ
บริษบท
ิ ธิในการแกใไข เปลืีอยนแปลืง ระงบบ หร่อยกเลืิก
10. เวในแต่จะไดใระบุไวใโดยชบดแจใงเป็นอย่างอ่อนบริษบทขอสงวนส ท
ขใอกำาหนดแลืะเง่ออนไขนี้ไดใตามความเหมาะสม โดยจะแจใงใหใทราบลื่วงหนใาผู่านช่องทางทีอบริษบทพิจารณาเห็น
สมควร
11. สิท ธิพิเศษนี้อ ย้่ภายใตใเง่ออนไขทีอบ ริษบท กำา หนด ผู้ใส มบครใช ใบริก ารจะตใอ งศึก ษาขใอ ม้ลื เพิอม เติม ก่อ นเลื่อกใช ใ
บริการ ทีอ ทร้มฟ
้ เอช แครเ โทร 1242 หร่อสอบถามพนบกงานขาย

