ข้อกําหนดและเงือนไขรายการส่งเสริมการขายทีเข้าร่วม (Business Super Talk)
1. รายการส่งเสริมการขายนีสํ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศั พท์เคลือนที ทรูมฟ
ู เอช ของ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด (“เรียลมูฟ”) ในระบบ
รายเดือน ในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตังแต่ วันที 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561 หรือจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
2. รายการส่งเสริมการขาย : มีรายละเอียดดังนี
ตารางรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย Business Super Talk

รายการส่งเสริม
การขาย

ค่าบริการเหมาจ่าย
ขนตํ
ั ารายเดือ น
(บาท)

สิทธิพเิ ศษนาน
12 เดือน

บริการทีได้ร ับ
โทรทุก
เครือข่าย
(นาที)

โทรภายใน
กลุม
่ *

4G/3G/EDGE/GPRS**

Super Talk 299

299

400

750 MB
(Limited Data)

Super Talk 499

499

950

1 GB
(จากนันใช ้ได ้ต่อเนืองที
ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)
ไม่จํากัด

Super Talk 799

799

1750

1 GB
(จากนันใช ้ได ้ต่อเนืองที
ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)

Super Talk 1299

1299

3250

1 GB
(จากนันใช ้ได ้ต่อเนืองที
ความเร็วสูงสุด 384 Kbps.)

WiFi

4G|3G

-

-

ไม่จํากัดปริมาณ
การใช ้งาน

3 GB

* โทรภายในกลุม
่ หมายถึง โทรหากันระหว่างเลขหมายทีใช ้รายการส่งเสริมการขาย Super Talk เท่านัน
** ภายใต ้เงือนไข Fair Usage Policy

2.1 รายการส่งเสริมการขาย Business Super Talk 299
สิทธิตามแพ็ กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 299 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จํานวน 250 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จํากัด (ภายในกลุม
่ หมายถึง ผู ้สมัครรายการส่งเสริมการขาย Smart SME Talk ทีจด
ทะเบียนในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลเดียวกัน)
(3) รั บสิทธิใ ช ้บริการ 4G และบริการ 3G/EDGE/GPRS เป็ นจํานวน 750 เมกกะไบต์ (MB) ต่อเดือน ทังนี ค่าใช ้
บริการส่ ว นทีเกินจะคิดเพิมเติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน กิโลไบต์ (KB) ละ 0.001 บาท เศษของ
กิโ ลไบต์ คิดเป็ นหนึ งกิโ ลไบต์ ทั งนี ขึนอยู่ กั บพื นทีให บ
้ ริการและอุ ปกรณ์ ท ีรองรั บ สามารถตรวจสอบได ท
้ ี
www.truemove-h.com/4G

2.2

รายการส่งเสริมการขาย Business Super Talk 499
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 499 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จํานวน 950 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จํากัด
(3) บริการ4G ทีความเร็ วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 3G ทีความเร็ วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
และบริการ /EDGE/GPRS รวมกันจํานวน 1 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั น ใช ้ได ้อย่างต่อเนืองทีความเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือนไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ในปริมาณทีเพิมจากปริมาณปกติใ นแพ็ กเกจอีก 3 กิกะไบต์ (GB) รวมกับการ
ใช ้งานตามแพ็กเกจปกติเป็ นจํานวน 4 กิกะไบต์ (GB) ตังแต่รอบบิลที 1 ถึง รอบบิลที 12 รวม 12 เดือน (รอบบิล)
หลังจากนั นได ้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ
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2.4 รายการส่งเสริมการขาย Business Super Talk 799
สิทธิตามแพ็ กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 799 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จํานวน 1750 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จํากัด
(3) บริการ4G ทีความเร็ วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 3G ทีความเร็ วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
และบริการ /EDGE/GPRS รวมกันจํานวน 1 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั น ใช ้ได ้อย่างต่อเนืองทีความเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือนไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ในปริมาณทีเพิมจากปริมาณปกติใ นแพ็ กเกจอีก 3 กิกะไบต์ (GB) รวมกับการ
ใช ้งานตามแพ็กเกจปกติเป็ นจํานวน 4 กิกะไบต์ (GB) ตังแต่รอบบิลที 1 ถึง รอบบิลที 12 รวม 12 เดือน (รอบบิล)
หลังจากนั นได ้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

2.5 รายการส่งเสริมการขาย Super Talk 1299
สิทธิตามแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 1299 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
(1) โทรออกทุกเครือข่าย จํานวน 3250 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร
(2) โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จํากัด
(3) บริการ4G ทีความเร็ วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 3G ทีความเร็ วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps)
และบริการ /EDGE/GPRS รวมกันจํานวน 1 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั น ใช ้ได ้อย่างต่อเนืองทีความเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือนไข Fair Usage Policy
(4) บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิมเติม:
บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS ในปริมาณทีเพิมจากปริมาณปกติใ นแพ็ กเกจอีก 3 กิกะไบต์ (GB) รวมกับการ
ใช ้งานตามแพ็กเกจปกติเป็ นจํานวน 4 กิกะไบต์ (GB) ตังแต่รอบบิลที 1 ถึง รอบบิลที 12 รวม 12 เดือน (รอบบิล)
หลังจากนั นได ้รับสิทธิตามแพ็กเกจปกติ

Fair Usage Policy: เรียลมูฟ มีสท
ิ ธิใ นการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือรั กษามาตรฐานคุณ ภาพของบริก าร
และเพือช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จํากัด หรือ ลดความเร็ วหรือดาเนินการใดๆ ในการ
รั บส่ ง ข ้อมูลต่างๆ การใช ้งาน Bit Torrent, การดาวน์โ หลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ , หรือ การใช ้งานใดทีมีก ารรั บ ส่ ง
ข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนือง หรือทีมีผ ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อหรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อ
ผู ้ใช ้บริก ารอืน และ/หรือ ต่อ เครือ ข่า ย หรือ การให ้บริก ารโดยรวมของ เรีย ลมูฟ ทั งนี การลดความเร็ ว อาจลดตํากว่า ทีระบุใ น
แพ็ กเกจตามแต่ลักษณะการใช ้งาน
3. ค่าบริการส่วนเกิน คิดเพิมเติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา ดังนี
3.1 โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที คิดทุกครังทีโทร
3.2 บริการส่งข ้อความสัน (SMS) ระหว่างโทรศั พท์เคลือนทีทีใช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 2 บาท
3.3 บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศั พท์เคลือนทีทีใช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครังละ 5 บาท
3.4 บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) นาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ น
หนึงนาที ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที www.truewifi.net
4

ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชํ าระค่าบริการส่ วนเกินจากอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนข ้างต ้นตลอดจนค่าบริการเสริม และ
ค่าบริการอืนใดนอกเหนือจากทีระบุไว ้ในข ้อ 2 และข ้อ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)

5

อัตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทังหมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศั พท์เคลือนทีหรือโทรศั พท์พนฐาน
ื
ทีใชและ
้
จดทะเบียนภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีระบุไว ้เท่านั น ไม่รวมถึงค่าบริการอืนๆ
เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูลเนือหาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการโทรศั พท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืนๆ

6

อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทังหมดยังไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม

7

ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที www.truewifi.net

8

ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให ้บริการ 4G และอุปกรณ์ทรองรั
ี
บได ้ที www.truemove-h.com/4G

9

เงือนไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H

หน้ า 2 จาก 3

9.1. ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านั น
9.2. ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศั พท์เคลือนที ทรูมูฟ เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ Username (09XXXXXXXX) และ
ขอรั บ Password เพือใช ้บริการผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัดส่ ง Password ให ้
ผู ้ใช ้บริการผ่านทาง SMS
9.3. ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จํากัด
(“ทรู อินเทอร์เน็ ต”) หลังจากทีได ้เริมใช ้บริการ ภายใน 1 ชัวโมงโดยอัตโนมัต ิ
9.4. หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรั บ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์
1242 หรือผ่านช่องทางทีทียซ
ู ี กําหนดให ้
9.5. ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ทรู อิน เทอร์เน็ ต มีความจําเป็ นต ้องตัดระบบการเชือมต่ออินเทอร์เน็ ต
(Session Time Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลัง จากการตัดการใช ้งานนีแล ้วหาก
ต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือมต่อสั ญญาณใหม่อก
ี ครัง
9.6. ในกรณีทผู
ี ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทําการ
Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
9.7. Concurrent ในการเชือมต่อสั ญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ตหรือ Wi-Fi ต่อครังเท่านั น

10 สิทธิใด ๆ ตามทีระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไม่สามารถแลก คืน หรือเปลียนเป็ นเงินสด หรือของอืนใดได ้ รวมตลอดทัง
ไม่สามารถทบยอดคงเหลือไปใช ้ในเดือนถัดไปได ้ หรือโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืนใดได ้ด ้วย
11

ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข ้อความสัน (SMS) ทีมีการคิดเงินในเชิง
พาณิชย์, ใช ้บริการเสริม BlackBerry ทังนี จนกว่าจะมีการแจ ้งเปลียนแปลง

12

หากผู ้ใช ้บริการกระทําการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี เรียลมูฟ มีสท
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสั ญญา
ได ้ทันที
12.1 กระทําการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือ
เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อเรียลมูฟหรือบุคคลอืนใด ทังในทางตรงและทางอ ้อม หรือทําการรบกวน หรือก่อความ
ไม่สะดวกหรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของ
เครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
12.2 กระทํา การทีมีเหตุผ ลอั น เชือได ้ว่า ผู ใ้ ช ้บริก ารทุจ ริต หรือ มีก ารปลอมแปลงเอกสารในการสมั ครใช ้หรือ รั บ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนํ าบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย

13 เรียลมูฟ มีส ท
ิ ธิทจะแก
ี
้ไข เปลียนแปลง ระงั บ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน า้ หากมีข ้อกําหนด คําสั ง หรือ
นโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลียนแปลง ระงั บ หรือยกเลิกเงือนไขของบริการนีหรือคําสั ง
ดังกล่าวเป็ นการเพิมภาระในการดําเนินการของเรียลมูฟ
14 เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน เรียลมูฟ มีสท
ิ ธิในการแก ้ไขเปลียนแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกําหนดนีได ้ตามความ
เหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีเรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควร
15 รายการส่งเสริมการขายนีมีระยะเวลา 12 เดือน นั บตังแต่วน
ั ทีจดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี
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