For terms and conditions in English, please contact our call center at 02-700-9100
สิทธิพิเศษเมื่อสมัคร ทรู ซูเปอรสปด ไฟเบอร สําหรับแพ็กเกจธุรกิจขนาดเล็ก ไซส S
• ฟรี คาแรกเขา มูลคา 2,000 บาท สําหรับการสมัครในนามนิติบุคคล
(กรณีสมัครในนามบุคคลธรรมดา มีคาแรกเขา 650บาท จากปกติ 2,000 บาท)
• ฟรี คาติดตั้งอินเทอรเน็ต และ คาโทรโทรศัพทบานทรู ตามมูลคาที่กําหนด
• ฟรี รับสิทธิ์ยืม WiFi Router 4 ports มูลคาสูงสุด 3,900 บาท
• พิเศษ เฉพาะลูกคานิติบุคคล รับสิทธิ์อัพเกรดแพ็กเกจเปน Business Plus เปนระยะเวลา 4 รอบบิล โดยตั้งแตรอบบิลที่ 5
เปนตนไป กลับสูแพ็กเกจปกติ
ขอกําหนดและเงื่อนไข การใหบริการ ทรู ซูเปอรสปด ไฟเบอร จาก ทรูออนไลน
• สําหรับบริการทรู ซูเปอรสปด ไฟเบอร กรณียกเลิกสัญญากอน 12 เดือน: ลูกคาจะตองคืนสิทธิโปรโมชั่นคาแรกเขา เปนเงิน
2,000 บาท คาติดตั้งอินเทอรเน็ต เปนเงิน 2,600 บาท คาติดตั้งบริการโทรศัพทบานทรู 3,350 บาท (เฉพาะมีการติดตั้งเลข
หมายโทรศัพทบานทรูเลขหมายใหม) • ลูกคาจะตองสงคืนอุปกรณ Router ในสภาพที่สมบูรณใหแกบริษัทฯ หากชํารุด สูญ
หาย หรือไมสงคืน กรณี Docsis 3.0 WiFi Router ชําระเปนเงิน 3,200 บาท กรณี ONT FTTH WiFi Router ชําระเปนเงิน
3,900 บาท กรณี VDSL WiFi Router ชําระเปนเงิน 1,500 บาท • ราคายังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม • เงื่อนไขโปรโมชั่นฟรี
เดินสายเปนไปตามระยะมาตรฐานที่ทางบริษัทกําหนดเทานั้น • เงื่อนไขอื่นๆเปนไปตามที่บริษัท ทรู อินเทอรเน็ต คอรปอเรชั่น
จํากัด กําหนด
สิทธิพิเศษโทรศัพทบานทรู สําหรับแพ็กเกจธุรกิจขนาดเล็ก SME ไซส S
• ฟรีคาโทร โทรศัพทบานทรูมูลคาเปนไปตามที่แตละแพ็กเกจกําหนดในตารางแพ็กเกจธุรกิจขนาดเล็ก SME ไซส S)
ตอเดือนตลอดอายุสัญญา 12เดือน โดยมีอัตราคาบริการ ดังนี้ เบอรบานจังหวัดเดียวกัน 3 บาทตอครั้ง, เบอรบานตางจังหวัด
3 บาทตอนาที, เบอรมือถือทุกโครงขาย 3 บาทตอนาที (คาโทรในแพ็กเกจ ไมรวมคาโทรทางไกลระหวางประเทศ และ เลข
หมายพิเศษ) อัตราคาบริการไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
• รับสิทธิ์บริการเสริมโทรศัพทบานทรู ระยะเวลาโปรโมชั่นถึง 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้ :
-ฟรี sSmart aAlert บริการแจงเตือนอัตโนมัติ เมื่อไมมีผูรับสายโทรศัพทบานจะมี SMS แจงเตือนไปที่
โทรศัพทมือถือทรูมูฟ เอช ที่ลงทะเบียนไว
-ฟรี บริการ Friend&Family โทรหา 3 เลขหมายคนสนิท ที่อยูในเครือขายโทรศัพทบานทรู และ/หรือ ทรูมูฟ เอช
24 ชั่วโมง (ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โทร 1686)
-ฟรี บริการ Call@Night โทรเขาเบอรโทรศัพทบานในพื้นที่เดียวกัน ทางไกลภายในประเทศในเครือขายโทรศัพทบา
นทรู และ เบอรมือถือทรูมูฟ เอช ไมจํากัดในชวงเวลาตั้งแต 6โมงเย็น-2 ทุม (ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ โทร 1686)
• บริการโทรทางไกลระหวางประเทศ สําหรับผูใชบริการอินเทอรเน็ต และ โทรศัพทบานทรูในแพ็กเกจธุรกิจที่กําหนด
ใหบริการโดย บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด อัตราพิเศษ 8 ปลายทางสุดฮิต ไดแก USA(1), อลาสกา
(1907), ฮาวาย(1808), แคนาดา(1xxx), จีน(86), ฮองกง(852), มาเลเซีย(60), สิงคโปร(65) ในอัตรา 2 บาทตอนาที จากปกติ
2.5 บาทตอนาที (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คิดคาใชบริการขั้นต่ํา 1 นาที นาทีตอๆ ไป จะแบงเปนหนวย หนวยละ 6 วินาที
จํานวน 10 หนวย เศษของหนวยคิดเปน 1 หนวย รายละเอียดเพิ่มเติม www.true006.com

ขอกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

ผูใชบริการเปดใชบริการ และจดทะเบียนใชบริการในนามบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลเฉพาะประเภท 1(หนึ่ง)
บัญชี/BAN ตอ 1(หนึ่ง) ผูใชบริการ/Subscriber) ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กําหนดในเว็บไซต www.trueonline.com โดย
ผูใชบริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ

ผูใชบริการตกลงลงนามในคําขอ/สัญญาใชบริการในกลุมทรูฯ เพื่อขอรับสิทธิพิเศษ เปนระยะเวลาไมนอยกวา 12
เดือนตอเนื่องกัน นับตั้งแตวันที่ติดตั้งบริการและ/หรืออุปกรณฯ แลวเสร็จ และผูใชบริการสมัครขอรับสิทธิพิเศษนี้เปนตนไป
(“ระยะเวลาใชบริการขั้นต่ํา”)

กรณีผูใชบริการแจงความประสงคขอระงับการใชงานชั่วคราวเกินกวา 2 เดือนหรือยกเลิกใชบริการอินเทอรเน็ต สิทธิ
พิเศษที่ไดรับจะสิ้นสุดลงทันที

รายการสงเสริมการขายนี้ ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการตลาดอื่นๆ และ สวนลดตางๆได ทั้งนี้บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะแจงใหทราบลวงหนาตามชองทางที่เห็นสมควร

สิทธิการโทรไปทุกโครงขาย สําหรับบริการโทรศัพทบานทรู หมายถึง สิทธิการโทรออกไปยังเลขหมายโทรศัพทบาน
และ โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ใชและจดทะเบียนภายในประเทศ ทุกเครือขาย

ผูใชบริการรับทราบและตกลงวา ผูใชบริการจะสามารถแจงเปลี่ยนความเร็วของบริการอินเทอรเน็ตได เมื่อใชบริการ
อินเทอรเน็ตมาแลวไมนอยกวา6 เดือน และระยะใชบริการขั้นต่ําจะถูกนับใหมตามแพ็คเกจที่ผูใชบริการสมัครรับสิทธิ

กรณีที่ผูใชบริการแจงลดความเร็วอินเทอรเน็ตลง สิทธิพิเศษตามขอกําหนดและเงื่อนไขนี้ถือเปนอันสิ้นสุดลงทันที

หากบริการอินเทอรเน็ตถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกยกเลิก ผูใชบริการตกลงใหบริการโทรศัพทบานทรู ระงับ หรือยกเลิก
หรือถูกยกเลิกพรอมกันดวย

กรณีผูใชบริการเปนชาวตางชาติ ผูใชบริการรับทราบและตกลงชําระคาบริการลวงหนาแบบเหมาจาย จํานวน 6
เดือน หรือ 12 เดือน (รอบบิล) ตามที่บริษัทฯพิจารณาในแตละกรณี (1)หากมีการแจงยกเลิก, ยาย, เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท,
โอนเปลี่ยนชื่อผูเชาเลขหมายโทรศัพท หรือเลขหมายโทรศัพทที่ใชบริการอินเทอรเน็ต ถูกรื้อถอน สิทธิพิเศษขางตนนี้จะถือวา
สิ้นสุดลงทันที หรือในกรณีที่ผูใชบริการขอยกเลิกบริการอินเทอรเน็ตกอนครบระยะเวลาใชบริการขั้นต่ําที่กําหนด บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิไมคืนคาบริการที่ชําระลวงหนาขางตนในทุกกรณี (2)หากผูใชบริการไมประสงคจะชําระคาบริการลวงหนาแบบเหมา
จายตอไป ผูใชบริการจะแจงใหบริษัทฯ ทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน มิเชนนั้นใหถือวาผูใชบริการ
ตกลงจะชําระคาบริการลวงหนาแบบเหมาจายตามแพ็กเกจขางตนตอไปจนกวาจะบอกเลิกตามเงื่อนไขขางตน(3)ผูใชบริการ
ตกลงไมขอระงับการใชบริการอินเทอรเน็ตชั่วคราว และไมใชสิทธิพิเศษขางตนรวมกับบริการเสริม (VAS) ทุกประเภท

สิทธิพิเศษใดๆ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขขางตนนี้ ไมสามารถแลก คืน หรือ เปลี่ยนเปนเงินสด หรือ ของอื่นใดได

ผูใชบริการตกลงรับทราบและจะปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในแตละบริการ

หากผูใชบริการเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือถูกระงับ ยกเลิก หรือถูกยกเลิกบริการใดๆ, ยายที่อยูการติดตั้ง/ใบแจงคาใช
บริการ, ถูกรื้อถอนอุปกรณหรือสิทธิการใชบริการใดๆ, เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท, โอน หรือเปลี่ยนชื่อผูใชบริการ, เปลี่ยนแปลง
รายการสงเสริมการขายหรือแพ็กเกจการใชบริการใดๆหรือไมปฏิบัติ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขขอหนึ่งขอใด ซึ่งไมตรงตาม
ขอกําหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษขางตน โดยเหตุดังกลาวเกิดขึ้น กอนครบระยะเวลาใชบริการขั้นต่ํา: ผูใชบริการตกลงให
สิทธิพิเศษตามที่ผูใชบริการไดรับสิ้นสุดลงทันที และผูใชบริการตกลงชําระคาใชจายทั้งหมดจากสิทธิพเิ ศษที่ผูใชบริการไดรับ
สิทธิยกเวนการเรียกเก็บ, ไดรับสิทธิยืม, และไดรับสิทธิสวนลดตางๅ (หากมี) คืนใหแกบริษัทฯ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

