แพ็กเกจกิกะเทค บิส พลัส ราคา 1,199 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่า รายเดือน 1,199 บาท/เดือน
ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูมูฟเอช)
1.
2.

3.

4.

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/200Mbps. เฉพาะโครงข่าย FTTH มีพื้นที่พร้อม
ให้บริการ
บริการหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) โทรฟรีในเครือข่ายโทรศัพท์บ้านทรูไม่จากัด, โทรฟรีนอกเครือข่าย
200 บาท และโทรฟรี 5 เลขหมายในเครือข่ายทรู มูฟ เอช
(2.2) ค่าโทรส่วนที่เกินหรือค่าโทรทีไ่ ม่เข้าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้บริการต้องชา ระค่าบริการเพิ่มเติมในอัตรา ดังนี้ โทร
เบอร์บ้านในจังหวัดเดียวกันครั้งละ 3 บาท โทรเบอร์บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครื อข่าย นาทีละ
2 บาทต่อนาที
บริการกล่องทรูไอดีทีวี พร้อมทดลองรับชมแพ็กเกจรายการพรีเมี่ยม Ultimate package ที่ปรากฏในแอปพลิเคชั่น
True ID ซึ่งติดตั้งในกล่องทรูไอดีทีวี นาน 12 เดือน รับสิทธิค่าบริการรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 50 บาท
จานวนช่องและการอัพเกรดช่องพิเศษ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 799 (จานวน 1 เลขหมาย ) (4.1) โทรทุก
เครือข่าย 500 นาทีต่อเดือน ส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าบริการตามจริง คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิด
ทุกครั้งที่โทร นาทีละ 1.50 บาท ( 4.2) บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียน
ภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท (4.3)บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้และจด
ทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท (4.4) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ
บริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด42 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) และบริการEDGE/GPRS รวมกันเป็นจานวน 30
กิกะไบต์ (GB) หลังจากนั้นจะใช้ได้ไม่จากัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps) ทั้งนี้
ความเร็วในการใช้บริการขึ้นอยู่กับสถานที่ที่มีการใช้บริการ จานวนผู้ใช้บริการร่วมกันต่อ Cell site ในขณะนั้น และ
ประเภทของอุปกรณ์ที่นามาร่วมใช้บริการ (4.5) บริการWi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่
จากัดปริมาณการใช้ (บริการ Wi-Fi เป็นบริการที่ เรียลมูฟ นามาให้บริการโดยไม่รวมอยู่ในค่าบริการตามรายการ
ส่งเสริมการขายนี้โดยเรียลมูฟหรือผู้ให้บริการWi-Fi สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม)
(4.5)บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (บริการ Wi-Fi
เป็นบริการที่ เรียลมูฟ นา มาให้บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยเรียลมูฟ หรือ
ผู้ให้บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม) ( 4.6) แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้
งานร่วมกับ Multi Sim ได้ (4.7) แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 799 นี้ จะไม่สามารถขอรับส่วนลดและไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ ตลอดอายุสัญญา 24 เดือน (4.8) กรณียกเลิกบริการใดบริการหนึ่ง ในแพ็กเกจ
กิกะเทค บิส พลัส 1,899 บาท ก่อนครบอายุสัญญา 24 เดือน สิทธิ์ในการใช้งานบริการ 4G และ3G/EDGE/GPRS
จานวน 30 กิกะไบต์ (GB)พร้อมโทรทุกเครือข่าย 500 นาที จะสิ้นสุดลงทันที และมีค่าบริการ 799 บาท ในรอบบิล
ถัดไป (ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ภายหลัง) ( 4.9) กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบริการหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมย้ายค่ายเดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการ สิทธิ์ใน

การใช้งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS จานวน 30 กิกะไบต์ (GB)พร้อมโทรทุกเครือข่าย 500 นาที จะสิ้นสุด
ลงทันที หากต้องการใช้งานต่อ จะต้องเปิดเบอร์ใหม่รายเดือน และกาหนดให้ระยะเวลาการใช้งานสิ้นสุดตามเดิม
5. รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ /แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบ
บิลที1่ -12 นับจากวันที่ เริ่มรับสิทธิครั้งแรก) และยังมี สถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู่ (Active Status)

เงือนไขการสมัครบริการแพ็กเกจกิกะเทค บิส พลัส
•อัตราค่าบริการตามแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
•รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น โดยทุกบริการในแพ็กเกจกิกะเทค บิส พลัส ต้อง
อยู่ภายใต้ที่อยู่ติดตั้งเดียวกัน และที่อยู่ในการส่งบิลทุกบริการจะต้องเป็นสถานที่เดียวกันและมีรอบบิลเดียวกัน
•ฟรีค่าแรกเข้าสาหรับนิติบุคคล พิเศษติดตั้งพร้อมรับสิทธิยืมอุปกรณ์ True Gigatex Fiber Router สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได้
ถึง 800 Mbps มูลค่า 3,900 บาท และได้รับยกเว้น ค่าติดตั้งและเดินสายอินเทอร์เน็ต มูลค่า 2,600 บาทตามระยะสายที่ทางผู้
ให้บริการกาหนด
•การให้บริการอินเทอร์เน็ตของ TrueOnline เฉพาะพื้นที่มีข่ายสาย FTTH ที่โครงข่ายพร้อมให้บริการตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
•กรณีผู้ใช้บริการขอยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการต้องคืนอุปกรณ์โมเด็มและอุปกรณ์กล่องทรูไอดีทีวี
•เงื่อนไขการสมัครบริการในแพ็กเกจ กิกะเทค บิส พลัส เป็นไปตามที่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด และ/หรือ บริษัท ทรู
มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด และ/หรือ บริษัท เรียล มูฟ จากัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จากัด กาหนด
•ผู้ใช้บริการปัจจุบัน ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ และทรูมูฟ เอช สามารถขอรับสิทธิแพ็กเกจนี้ได้ แต่หากมีส่วนลดใดๆอยู่ก่อนหน้า ส่วนลด
จะสิ้นสุดลงทันที
•รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมสิทธิ์ส่วนลดอื่นใดได้ เนื่องจากเป็นรายการส่งเสริมการขายพิเศษ
• ผู้ใช้บริการที่จ่ายเพิ่ม 100 บาท จะได้รับชมแพ็กเกจ Unlimited HD นาน 12 เดือน จาก True ID โดยคิดค่าบริการเฉพาะการใช้
งานตามจริงของอินเทอร์เน็ต
•สาหรับแพ็กเกจ กิกะเทค บิส พลัส 1 Gbps. คือความเร็วสูงสุดที่สัญญาณวิ่งมาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณที่
ติดตั้งภายในที่พักอาศัย โดยความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 95% หรือต่ากว่า เมื่อทาการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN
และประมาณ 80% หรือต่ากว่า เมื่อทาการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ไวไฟ (เนื่องด้วยข้อจากัดของมาตรฐานอุปกรณ์) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วย เช่น อุปกรณ์ภาครับและภาคส่ง การใช้งานเว็บไซด์ต่างๆ เป็นต้น
•ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิไม่ครบทุกบริการได้ ทั้งนี้ สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้และลูกค้าไม่ได้ขอรับบริการ
จะไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
•บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ห้ามนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือนาไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้งานภายใน
กิจการ หากพบการใช้งานผิดประเภททางผู้ให้บริการมีสิทธิในการยกเลิกบริการหรือลดความเร็วลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•ผู้ให้บริการมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนสมัครบริการที่
www.trueonline.com ผูใ้ ช้บริการต้องใช้บริการติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตั้งบริการทรูออนไลน์ทุกแพ็กเกจในรุปแบบของ Bridge mode เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด
และหากมีการปรับเปลี่ยนการใช้งานในรูปของ Bridge mode ในภายหลัง ทางบริษัทฯจะไม่รับประกันความเร็วสูงสุดตามข้างต้น

ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจ่ากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์
• โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่มีการใช้งานหนาแน่น
อาจทาาให้ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตลดลง •ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย
ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจขึ้นอยู่กับหลาย ปัจจัย เช่น สายภายในของผู้ใช้บริการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่นๆ
โปรดตรวจสอบ
เงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนสมัครบริการ

