่ เสริมการขาย Business Mixed Pay Premium
รายการสง
ข้อกาหนดและเงือ
่ นไข
1.
2.

รายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จากัด (“เรียลมูฟ ”) ในระบบรายเดือน ใน
นามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัง้ แต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2562 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง จากเรียลมูฟ
รายการส่งเสริมการขาย : มีรายละเอียดดังนี้
2.1 รายการส่งเสริมการขายBusiness Mixed Pay Premium 299 คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือน299 บาท ต่อเดือน
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี้
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 150 นาทีตอ
่ เดือน คิดตามจริงเป็ นวินาที
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (โทรภายในกลุม
่ หมายถึงโทรหากันระหว่างเลขหมายทีใ่ ช ้รายการส่งเสริมการขาย
Business Mixed Pay เท่านัน
้ )
(3) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ
บริการ /EDGE/GPRS รวมกันจานวน 2 กิกะไบต์ (GB) ทัง้ นี้ ความเร็วขึน
้ อยูก
่ ับจานวนผู ้ใช ้บริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและอุปกรณ์ท ี่
รองรับ หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนื่องทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
้ Facebook, Line, Instagram, Twitter ได ้ไม่จากัดปริ มาณการใช ้งาน ทีค
(1) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะ
บิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(2) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ /แท็บเล็ต /เว็ บไซด์ ฟรี 1 GB นาน 12 เดือน (นับจาก
วันทีเ่ ริม
่ รับสิทธิครัง้ แรก) ช่องรายการและเงือ
่ นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
2.2 รายการส่งเสริมการขายBusiness Mixed Pay Premium 399 คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือน399 บาท ต่อเดือน
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี้
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 250 นาทีตอ
่ เดือน คิดตามจริงเป็ นวินาที
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (โทรภายในกลุม
่ หมายถึงโทรหากันระหว่างเลขหมายทีใ่ ช ้รายการส่งเสริมการขาย
Business Mixed Pay เท่านัน
้ )
(3) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ
บริการ /EDGE/GPRS รวมกันจานวน 4 กิกะไบต์ (GB) ทัง้ นี้ ความเร็วขึน
้ อยูก
่ ับจานวนผู ้ใช ้บริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและอุปกรณ์ท ี่
รองรับ หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ งทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
้ Facebook, Line, Instagram, Twitter ได ้ไม่จากัดปริ มาณการใช ้งาน ทีค
(1) รับสิทธิใช ้บริการแอพพ ลิเคชัน
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะ
บิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(2) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ /แท็บเล็ต /เว็บไซด์ ฟรีไม่จากัด นาน 12 เดือน (นับ
จากวันทีเ่ ริม
่ รับสิทธิครัง้ แรก) ช่องรายการและเงือ
่ นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
2.3 รายการส่งเสริมการขายBusiness Mixed Pay Premium 499 คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือน499 บาทต่อเดือน
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี้
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 350 นาทีตอ
่ เดือน คิดตามจริงเป็ นวินาที
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (โทรภายในกลุม
่ หมายถึงโทรหากันระหว่างเลขหมายทีใ่ ช ้รายการส่งเสริมการขาย
Business Mixed Pay เท่านัน
้ )
(3) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ
บริการ /EDGE/GPRS รวมกันจานวน 5 กิกะไบต์ (GB) ทัง้ นี้ ความเร็วขึน
้ อยูก
่ ับจานวนผู ้ใช ้บริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและอุปกรณ์ท ี่
รองรับ หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ งทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
้ Facebook, Line, Instagram, Twitter ได ้ไม่จากัดปริ มาณการใช ้งาน ทีค
(1) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะ
บิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(2) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที/่ แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรีไม่จากัด นาน 12 เดือน(นับจาก
วันทีเ่ ริม
่ รับสิทธิครัง้ แรก) ช่องรายการและเงือ
่ นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
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2.4 รายการส่งเสริมการขายBusiness Mixed Pay Premium 599 คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือน599 บาทต่อเดือน
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี้
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
(5) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 450 นาทีตอ
่ เดือน คิดตามจริงเป็ นวินาที
(6) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (โทรภายในกลุม
่ หมายถึงโทรหากันระหว่างเลขหมายทีใ่ ช ้รายการส่งเสริมการขาย
Business Mixed Pay เท่านัน
้ )
(7) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ
บริการ /EDGE/GPRS รวมกันจานวน 6 กิกะไบต์ (GB) ทัง้ นี้ ความเร็วขึน
้ อยูก
่ ับจานวนผู ้ใช ้บริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและอุปกรณ์ท ี่
รองรับ หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ งทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(8) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
้ Facebook, Line, Instagram, Twitter ได ้ไม่จากัดปริ มาณการใช ้งาน ทีค
(3) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะ
บิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(4) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที/่ แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรีไม่จากัด นาน 12 เดือน(นับจาก
วันทีเ่ ริม
่ รับสิทธิครัง้ แรก) ช่องรายการและเงือ
่ นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
2.5 รายการส่งเสริมการขาย Business Mixed Pay Premium 699 คิดอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือน699 บาทต่อเดือน
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้บริการ ดังนี้
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
(9) โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 550 นาทีตอ
่ เดือน คิดตามจริงเป็ นวินาที
(10) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด (โทรภายในกลุม
่ หมายถึงโทรหากันระหว่างเลขหมายทีใ่ ช ้รายการส่งเสริมการขาย
Business Mixed Pay เท่านัน
้ )
(11) บริการ 4G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ
บริการ /EDGE/GPRS รวมกันจานวน 7 กิกะไบต์ (GB) ทัง้ นี้ ความเร็วขึน
้ อยูก
่ ับจานวนผู ้ใช ้บริการ พืน
้ ทีใ่ ห ้บริการและอุปกรณ์ท ี่
รองรับ หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ งทีค
่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(12) บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
้ Facebook, Line, Instagram, Twitter ได ้ไม่จากัดปริ มาณการใช ้งาน ทีค
(5) รับสิทธิใช ้บริการแอพพลิเคชัน
่ วามเร็วสูงสุด 300 เมกะ
บิตต่อวินาที(Mbps) เป็ นระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) ผ่าน URL ทีเ่ ป็ นไปตามข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการใช ้งานของแต่ละบริการ
(6) รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลือ
่ นที/่ แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรีไม่จากัด นาน 12 เดือน(นับจาก
วันทีเ่ ริม
่ รับสิทธิครัง้ แรก) ช่องรายการและเงือ
่ นไขการใช ้บริการ อาจเปลีย
่ นแปลงโดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
ิ ธิในการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
Fair Usage Policy: เรียลมูฟมีสท
่ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริ
และเพื
การ
อ
่ ช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวม
สามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น จากัด หรือ ลดความเร็วหรือดเนิ
า นการใดๆในการรับส่งข ้อมูลต่างๆการใช ้งานBit Torrent, การดาวน์โหลดและ
/หรือ อัพ
โหลดไฟล์ขนาดใหญ่
, หรือ การใช ้งานใดทีม
่ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อหรื
เนือ
่ งทีม
่ ผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม
ก่อหรืออาจก่อให ้เกิด
ความเสียหายต่อผู ้ใช ้บริการอืและ
น
่ /หรือต่อเครือข่ายหรือการให ้บริการโดยรวมของ
เรียลมูฟทัง้ นี้ การลดความเร็วอาจลดต่ากว่าทีร่ ะบุในแพ็กเกจตามแต่ลักษณะการ
ใช ้งาน
บริการ Wi-Fi เป็ นบริการทีน
่ ามาให ้บริการเพือ
่ เป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผู ้ใช ้บริการ ทัง้ นี้
ความเหมาะสม ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการได ้ที่ www.truewifi.net

ผู ้ให ้บริการสามารถปรับเปลีย
่ นจุดให ้บริการได ้ตาม

3.

ค่าบริการส่วนเกิน คิดเพิม
่ เติมจากค่าบริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนในอัตรา ดังนี้
3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท คิดตามจริงเป็ นวินาที
้ (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
3.2 บริการส่งข ้อความสัน
่ นทีท
่ ใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 2 บาท
3.3 บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ ละ 5 บาท

4.

อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทัง้ หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นทีห
่ รือโทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้
และจดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีร่ ะบุไว ้เท่านัน
้ ไม่รวมถึง
ค่าบริการอืน
่ ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนือ
้ หาต่างๆ , ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล , ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างปร ะเทศ, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดน
และบริการเสริมอืน
่ ๆ

5.

อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง้ หมดยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่

6.

ผู ้ใช ้บริการรับทราบและตกลงว่า จะชาระค่าบริการเหมาจ่ายขั ้ นต่ารายเดือนให ้แก่ เรียลมูฟ ไว ้ล่วงหน ้าก่อน ถึงกาหนดชาระ ในทุกรอบบิล หาก
ผู ้ใช ้บริการประสงค์จะใช ้บริการเพิม
่ เติมจากสิทธิทไี่ ด ้รับในส่วนเหมาจ่ายตามข ้อ 2 ผู ้ใช ้บริการสามารถทาการ ชาระค่าบริการเพิม
่ เติมตามวิธก
ี าร
และช่องทางที่ เรียลมูฟ กาหนด

7.

เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
7.1 ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านัน
้
่
7.2 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ
Username (09XXXXXXXX) และขอรับ
Password เพือ
่ ใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ง Password ผ่านทาง SMS
7.3 ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H หลังจากทีไ่ ด ้เริม
่ ใช ้ บริการ ภายใน 1 ชัว่ โมงโดย
อัตโนมัต ิ
7.4 หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรู มูฟ เอช แคร์ 1242 หรือ
ผ่านช่องทางทีเ่ รียลมูฟ กาหนดให ้
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่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session Time Out)
7.5 ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู ้ให ้บริการมีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
ทุก ๆ 90 นาที เพือ
่ ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนีแ
้ ล ้ วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
ปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
7.6 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทาการ Log Out
ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ตหรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
7.7 Concurrent ในการเชือ
้
8. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการ

4G และอุปกรณ์ทรี่ องรับได ้ที่ www.truemove-h.com/4G

9. สิทธิใด ๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมกา รขายนีไ้ ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ ทัง้ นี้ หากมียอดเงินคงเหลือ
้ (SMS) บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) และการใช ้
ระบบจะยกไป ทบให ้เพือ
่ การใช ้บริการ ในเดือนถัดไป แต่คา่ โทร บริการส่งข ้อความสัน
บริการ 4G|3G จะไม่สามารถทบไปใช ้ในเดือนถัดไปได ้ รวมถึงไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
้ (SMS) ทีม
10. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข ้อความสัน
่ ก
ี ารคิดเงินในเชิงพาณิชย์ จนกว่าจะ
มีการแจ ้งเปลีย
่ นแปลง
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ ทันที
11. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ เรียลมูฟ มีสท
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความ ไม่เป็ นธรรมต่อ
11.1 กระทาการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
เรียลมูฟหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวกหรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อเสนอของบริการหรือมี
11.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
พฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิทจ
12. เรียลมูฟ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมีข ้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของ
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนีห
้ รือคาสั่งดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระใน
การดาเนินการของเรียลมูฟ
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
13. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ เรียลมูฟ มีสท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ด ้ตามความเหมาะสมโดย
จะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีเ่ รียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
14. รายการส่งเสริมการขายนีม
้ รี ะยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่วันทีจ
่ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้

หน้ า 3 จาก 3

