รายการส่งเสริมการขาย: SME Buffet (On Net) – 599
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หมายเหตุ : * รับสิทธิโทรออกในเครือข่ายทรูมูฟและทรูมูฟเอช 60 นาทีแรกนับตังแต่โทรออกในแต่ละครัง เฉพาะในช่วงเวลา 00.00-17.59 น. ไม่จํากัดจํานวนครัง
หลังจากนัน ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือโทรออกใหม่อก
ี ครัง หรือกรณีผู ้ใช ้บริการไม่วางสาย ตังแต่นาทีท ี 61 เป็ นต ้นไป และโทรในเครือข่ายนอกช่ วงเวลา คิด
ค่าบริการเพิมเติม จากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน นาทีละ 1.25 บาท
ข้อกําหนดและเงือนไขรายการส่ง เสริมการขาย: SME Buffet (On-net) - 599
1. รายการส่ งเสริมการขายนีสํ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศั พท์เคลือนที ทรูมูฟเอช ของบริษัท เรียลมูฟ จํากัด(“เรียลมูฟ”) ในระบบรายเดือน ในนามนิตบ
ิ ุคคลที
มีคณ
ุ สมบัตแ
ิ ละเงือนไขตามทีเรียล มูฟ กําหนด โดยสมัครใช ้บริการได ้ตังแต่วันที 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 มิถน
ุ ายน 2561 หรือจนกว่าจะมีการ
เปลียนแปลง
2. มีอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล)ละ 599 บาท รับสิทธิใช ้บริการดังนี
2.1 รับสิทธิโทรออกภายในเครือข่ายทรูมูฟ และ ทรูมูฟเอช 60 นาทีแรกนับตังแต่โทรออกในแต่ละครังเฉพาะในช่วง เวลา 00.00 ถึง 17.59 นาฬกา
ิ ได ้
ไม่จํากัดจํานวนครัง หลังจากนัน ผู ้ใช ้บริการจะต ้องวางสาย เพือโทรออกใหม่อก
ี ครัง หรือกรณีผู ้ใช ้บริการไม่วางสาย ตังแต่นาทีท ี 61 เป็ นต ้นไปและ
โทรในเครือข่ายนอกช่วงเวลา คิดค่าบริการเพิมเติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน นาทีละ 1.25 บาท
2.2 รับสิทธิโทรออกนอกเครือ ข่ายทรูมูฟ และทรูมูฟ เอช ตลอด 24 ชัวโมง จํานวน 350 นาทีตอ
่ เดือ น ทังนี ค่าใช ้บริการ ส่วนทีเกินจะคิดเพิมเติมจากค่า
ใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือน อัตรานาทีละ 1.25 บาท ตลอด 24 ชัวโมง คิดตามจริงเป็ นนาที เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึงนาที
2.3 บริการ 3G/EDGE/GPRS ได ้ ไม่จํากัดปริมาณการใช ้งาน ตามนโยบายการใช ้งานรับ ส่งข ้อมูลอย่างเหมาะสมของเรียลมูฟ (Fair Usage Policy) โดย
ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิใช ้ 3G/EDGE/GPRS ความเร็ วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อ วินาที (Mbps.) ดังนี
2.3.1
เป็ นจํานวน 2 กิกกะไบต์ (2GB) ต่อเดือน (รอบบิล)
หลังจากนันใช ้ได ้โดยไม่จํากัดปริมาณการใช ้งานทีความเร็วสูงสุด 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps.) ทังนี เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข
เปลียนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกสิทธิการใช ้บริการ 3G/EDGE/GPRS ในระยะเวลาใด ๆ ได ้ทันที ตามความเหมาะสม โดยจะแจ ้งให ้ทราบผ่านช่องทาง
ทีเรียลมูฟพิจารณาเห็นสมควรใช ้บริการบริการ
2.4 บริการ Wi-Fi ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จํากัดปริม าณการใช ้งาน ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืนทีการให ้บริการของ WiFi
by TrueMove H ได ้ที www.truewifi.net
3. ค่าบริการส่วนเกินเหมาจ่าย คิดเพิมเติมจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนในอัตรา ดังนี
3.1 บริการส่งข ้อความสัน (SMS) ระหว่างโทรศั พท์เ คลือนทีทีใช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 1.25 บาท ทีราคาตลาด ณ.ปั จจุบัน ซึงราคา
อาจมีการเปลียนแปลงตามราคาตลาด ณ. ขณะนัน
3.2 บริการส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เ คลือนทีทใช
ี ้และจดทะเบียน ภายในประเทศ ครังละ 5.00 บาท ทีราคาตลาด ณ.ปั จจุบัน ซึง
ราคาอาจมีการเปลียนแปลงตามราคาตลาด ณ. ขณะนัน
4. สิทธิทผู
ี ้ใช ้บริการได ้รับ จากอัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนตามข ้อ 2 หากใช ้ไม่หมดจะไม่สามารถทบยอดไปใช ้ในเดือ นถัดไปได ้ และไม่สามารถ
แลก คืน หรือเปลียนเป็ นเงินสด หรือบริการอืนใดได ้ รวมตลอดทังไม่สามารถโอนสิทธิดงั กล่าวไปให ้แก่บุคคล หรือนิตบ
ิ ุคคลอืนใดได ้ด ้วย
5. ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชํ าระค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขันตํารายเดือนและค่าบริการส่วนเกินจากค่าใช ้บริการเหมาจ่ายในข ้อ 2 และ 3 ตลอดจนค่าบริการเสริม หรือ
บริการอืนใดนอกเหนือจากทีระบุไ ว ้ในข ้อ 2 และ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)
6. อัตราค่าบริการในข ้อ 2 และ 3ใช ้สํ าหรับการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศั พท์เ คลือนที หรือ โทรศั พท์พืนฐานทีใช ้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจน
บริการเสริม ตามประเภทและอัตราทีระบุไว ้เท่านั น ไม่รวมถึงค่าใช ้บริการโทรออกไปยังเลขหมายพิเศษ, บริการเสริมอืนใดนอกเหนือ จากทีระบุไว ้ในข ้อ 2
และ 3, บริการรับ ส่งข ้อมูล (Data Transfer), บริการข ้อมูล (Information Service), ส่งข ้อความสันระหว่างประเทศ (SMS), ค่าโทรทางไกลต่างประเทศ
ทุกประเภท, ค่าใช ้บริการโทรศั พท์ข ้ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming) และใช ้บริการ BlackBerry ทังนี จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
7. อัตราค่าบริการดังกล่าวข ้างต ้นทังหมดยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
8. เงือนไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
8.1 ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้เลขหมายโทรศั พท์เคลือนทีทรูมูฟ เอช ของผู ้ใช ้บริการเป็ นชือ username และสามารถขอรับ Password เพือใช ้บริการผ่าน
หมายเลขด่วนพิเ ศษ (USSD) *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางทีเรียลมูฟกําหนดให ้
8.2 หากผู ้ใช ้บริการลืม Password ของ WiFi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้โดยติดต่อทรูมูฟ เอช แคร์ 1331 หรือผ่านหมายเลขด่วน
พิเศษ *871*4# โทรออก (ฟรี) หรือช่องทางทีเรียลมูฟกําหนดให ้
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8.3 การเชือมต่อโดยใช ้ User name และ password ผ่านหน ้าจอสํ าหรับ Login บนหน ้าต่างอินเทอร์เน็ ต (Internet Browser) สามารถใช ้ได ้กับเครือ ข่าย
สัญญาณ WiFi (SSID) " .@TRUEWIFI" หรือ @TRUEWIFI "
8.4 การเชือมต่ออัตโนมัต ิ (Auto Login) แบบใช ้ User name และ Password เพือทําการติดตังบริการในครังแรกผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกผ่านเครือข่าย
สัญญาณ WIFI (SSID)".@truemoveH" เท่านันในระหว่างการให ้บริการ WiFi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เ น็ต มีความจําเป็ นต ้องตัดระบบการเชือมต่อ
อินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุกๆ 90 นาทีเ พือตรวจสอบและบันทึกปริมาณการใช ้งานหลังจากการตัดการใช ้งานนีแล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ดและเปิ ดการเชือมต่อสั ญญาณใหม่อก
ี ครัง
ในกรณีทผู
ี ้ใช ้บริการ WiFi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทําการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
Concurrentในการเชือมต่อสัญญาณ WiFi จะมีการใช ้งานผ่านชือผู ้ใช ้งานเดียวกันเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เ น็ตหรือ WiFi ต่อครังเท่านัน
ระบบ 3G/EDGE/GPRS เป็ นการใช ้งานผ่านทางซิมการ์ดของผู ้ใช ้บริการ ซึงสามารถเข ้าสู ่ ระบบอินเทอร์เน็ ต ด ้วยโทรศัพท์เ คลือนทีทีรองรับระบบ
3G/EDGE/GPRS หรือเข ้าสูร่ ะบบโดยผ่านคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทีมีโมเด็ม/อุปกรณ์ 3G/EDGE/GPRS รองรับการใช ้งานได ้
คุณภาพของการใช ้บริการข ้อมูลผ่านทางระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟอาจลดลงหรือไม่สามารถให ้บริการได ้ หากผู ้ใช ้บริการใช ้บริการในสถานทีซึง
โดยปกติไม่เหมาะสมแก่การรับ สัญญาณ
การเชือมต่อระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟจะต ้องมีการตังค่าและติดตังระบบก่อนใช ้งาน ผู ้ใช ้บริการสามารถ สอบถามข ้อมูลเพิมเติมเกียวกับการตัง
ค่าและการติดตังระบบได ้จากผู ้ผลิตหรือ ศึกษาจากคูม
่ อ
ื การใช ้อุปกรณ์
เรียลมูฟจะใช ้ความระมัดระวังตามสมควรเพือรักษาความปลอดภัยสํ าหรับระบบ 3G/EDGE/GPRS ของเรียลมูฟ อย่างไรก็ตามผู ้ใช ้บริการต ้องใช ้ความ
ระมัดระวังหรือใช ้มาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลเพือความปลอดภัยของ คอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊คของผู ้ใช ้บริการ หรืออุปกรณ์ไร ้สายอืน ๆ จากผู ้
ลักลอบ หรือจากไวรัส (ทังนี หากเป็ นไปได ้ ควรติดตังระบบ Firewall และระบบป้ องกันไวรัส)
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิทจะไม่
ี
รับผิดชอบต่อ ความสูญเสีย หรือ เสียหาย หรือ การสูญหายของข ้อมูล อันเนืองมาจากความล่าช ้าหรือเหตุขด
ั ข ้องของการ
ให ้บริการข ้อมูล หรือการล ้มเหลวของการเข ้าสูร่ ะบบ การดาวน์โหลดข ้อมูลหรือเนือหาทีเป็ นอันตรายจากอินเทอร์เ น็ต ทังนีผู ้ใช ้บริการจะต ้องรับผิดชอบเอง
แต่เพียงผู ้เดียว และจะต ้องแน่ใจว่าเนือหา หรือข ้อมูลทีดาวน์โหลดนันมาจากแหล่งข ้อมูลทีเชือถือได ้
วัตถุประสงค์แห่งสั ญญา: ผู ้ใช ้บริการตกลงว่าจะใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีอันมีวัตถุประสงค์เ พือการสือสารธุรกิจปกติตามวิธก
ี ารใช ้บริการเยียง
ปกติประเพณีของนิตบ
ิ ุคคลทัวไปทีจะพึงกระทําเท่านัน มิใช่เพือประโยชน์ หรือสิงอืนใดทีอาจถือเอาประโยชน์ไ ด ้ โดยมิไ ด ้เป็ นไปเฉกเช่นนิตบ
ิ ุคคลทัวไปจะ
ปฏิบัตก
ิ ันภายใต ้วัตถุประสงค์ของนิตบ
ิ ุคคลนันๆ เท่านัน ไม่ว่าจะทําเพือตนเอง, บุคคลอืน หรือ นิตบ
ิ ุคคล อีกทังจะไม่ใช ้ นํามาใช ้ ดัดแปลง หรือกระทําการ
ใดๆ ในเทคโนโลยีหรือ ระบบ หรือ สิงอืนใด เพือเชือมต่อ หรือเกียวข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว และจะไม่กระทําการ หรือละเว ้นกระทําการใด ๆ อันมี
ลักษณะหรือ คาดหมายได ้ หรือเชือได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือความไม่เป็ นธรรมต่อเรียลมูฟ หรือบุคคลอืนใดไม่ว่า
ในทางใด ๆ ทังในทางตรงและทางอ ้อม หรือเป็ นการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทําให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ าน
ของเครือข่าย หรือส่ วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ ทังนี ไม่ว่าโดยวิธก
ี ารใด ๆ ก็ตาม
หากผู ้ใช ้บริการกระทําอย่างใดอย่าง
หนึงตามวรรคก่อนให ้ถือเป็ นการทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสั ญญา เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญาได ้ทันที หากปรากฏเหตุอันควร
เชือหรือน่าจะเชือได ้ว่าผู ้ใช ้บริการมีพฤติกรรมในการใช ้หรือ นําบริการไปใช ้ในการดําเนินการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
16.1 ใช ้บริการโดยฝ่ าฝื นต่อสัญญา หรือข ้อห ้ามในสั ญญา หรือทําผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อ การใช ้บริการ หรือกระทําการใด ๆ
ให ้เกิด หรือคาดหมาย หรือเชือได ้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่เรียลมูฟไม่ว่าในทางใดๆ หรือ
16.2 ใช ้บริการโดยมีพฤติก รรมฉ ้อฉล หรือ
16.3 ใช ้บริการโดยมิชอบด ้วยกฎหมาย
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิทจะระงั
ี
บ เปลียนแปลง
หรือยกเลิกการใช ้บริการตามรายการส่ งเสริมการขายนี โดยไม่ตองแจ
้
้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากเรียลมูฟ
พิจารณาเห็นว่ามีการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารเพือรับ ข ้อเสนอรายการส่งเสริมการขายนี หรือ นําสิทธิประโยชน์ไปใช ้ในทางทีผิดกฎหมาย หรือ
กระทําการใดทีผิดกฎหมาย หรือการไม่ดําเนินการใดๆ ตามทีระบุไว ้ในเงือนไขในรายการส่งเสริมการขายนี หรือการดําเนินการใด ๆ ทีไม่เหมาะสม หรือ
ก่อให ้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอืน
เรียลมูฟขอสงวนสิทธิทจะแก
ี
้ไข เปลียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการใช ้บริการตามรายการส่ งเสริมการขายนี โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมี
ข ้อกําหนด คําสัง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเกียวข ้องกําหนดให ้มีการแก ้ไข เปลียนแปลง ระงับ หรือ ยกเลิกเงือนไขของบริการนี หรือคําสั ง
ดังกล่าวเป็ นการเพิมภาระในการดําเนินการของเรียลมูฟ
เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน เรียลมูฟขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เปลียนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข ้อกําหนดนีได ้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้ง
ให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วัน ผ่านทางช่องทางทีเรียลมูฟพิจารณาเห็ นสมควร
รายการส่ งเสริมการขายนีมี ระยะเวลา 12 เดือ น นับตังแต่วันทีจดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่ งเสริมการขายนี

