แพ็กเกจบิสิเนส ไฟเบอร์ พลัส ราคา 799 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่า รายเดือน 799 บาท/เดือน
ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูมูฟเอช)
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บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 500/500Mbps.
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 499 (จานวน 1 เลขหมาย ) (4.1) โทรทุก
เครือข่าย 200 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 10
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 499 นี้ จะไม่สามารถขอรับส่วนลดและไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน (4.8) กรณียกเลิกบริการใดบริการหนึ่ง ในแพ็กเกจบิ
สิเนส ไฟเบอร์ พลัส 799 บาท ก่อนครบอายุสัญญา 12 เดือน สิทธิ์ในการใช้งานบริการ 4G และ3G/EDGE/GPRS
จานวน 10 กิกะไบต์ (GB)พร้อมโทรทุกเครือข่าย 200 นาที จะสิ้นสุดลงทันที และมีค่าบริการ 499 บาท ในรอบบิล
ถัดไป (ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ภายหลัง) ( 4.9) กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบริการหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมย้ายค่ายเดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการ สิทธิ์ใน

การใช้งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS จานวน 10 กิกะไบต์ (GB)พร้อมโทรทุกเครือข่าย 200 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)

เงือนไขการสมัครบริการแพ็กเกจบิสิเนส ไฟเบอร์ พลัส
• ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนใช้บริการในนามนิติบุคคล (เฉพาะประเภท 1 บัญชีผู้ใช้บริการ/BAN ต่อผุ้ใช้บริการ/ subscriber) โดย
ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ทุกประการ •พิเศษ ฟรีค่าแรกเข้าสาหรับนิติบุคคล พร้อมรับสิทธิพิเศษการยืม
อุปกรณ์โมเด็ม มูลค่าสูงสุด 3,900 บาท พร้อมด้วยปลั๊กไฟและสายอินเทอร์เน็ต ตลอดระยะเวลา 12 เดือน•แพ็กเกจนี้รองรับการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตเทคโนโลยี FTTC,FTTH และ FTTB ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่•ฟรีค่าโทร โทรศัพท์บ้านมูลค่าตามแพ็กเกจต่อเดือนตลอดอายุสัญญา
โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้ เบอร์บ้านทรูโทรเครือข่ายเดียวกันทั่วไทยและเบอร์บ้านเครือข่ายอื่น โทรจังหวัดเดียวกัน 3 บาทต่อครั้ง เบอร์บ้าน
ต่างจังหวัด และเบอร์มือถือทุกเครือข่าย อัตรา 2 บาทต่อนาที (ค่าโทรฟรี ไม่รวมค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศและเลขหมายพิเศษ ) •ค่าโทร
โทรศัพท์บ้านที่ได้รับในแพ็จเกจเป็นอัตราต่อเดือน ต่อ 1 เลขหมายใหม่ (ในกรณีหากใช้ไม่หมด ไม่สามารถโอนไปเลขหมายอื่ น หรือทบยอดไป
ใช้ในเดือนถัดไปได้) •ลูกค้าสามารถเลือกรับบริการได้ตามที่บริษัทกาหนดเท่านั้น •บริการทรูมูฟ เอช ที่อยู่ในแพ็กเกจจะสามารถใช้งานได้
หลังจากบริการอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้งานแล้วเท่านั้น หากผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการทรูมูฟ เอช ก่อนให้ถือว่าผู้ใช้บริก ารสมัครใช้บริการ
ของทรูมูฟ เอช แยกต่างหากตามแพ็กเกจที่เลือกใช้และต้องชาระค่าบริการตามเงื่อนไขของทรูมูฟ เอช ไปจนกว่าบริการอินเทอร์เน็ตพร้อมใช้
งาน โดยให้นับวันที่พร้อมใช้งานเป็นวันเริ่มต้นการใช้บริการของแพ็กเกจนี้ •ลูกค้าที่สมัครบริการ จะได้รับสิทธิ์ รับชม True ID Unlimited HD
ฟรี 12 เดือน•สาหรับลูกค้าปัจจุบันของแพ็กเกจดังกล่าวเดิมที่ต้องการปรับแพ็กเกจขึ้น สามารถแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอ
ดาเนินการได้•สาหรับลูกค้าปัจจุบันของแพ็กเกจดังกล่าวเดิมที่ต้องการปรับลดแพ็กเกจ จะต้องมีการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปเท่านั้น จึง
สามารถดาเนินการได้•สาหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ หากแพ็กเกจเดิมที่ใช้บริการอยู่ มีส่วนลด ส่วนลดดังกล่าวจะสิ้นสุด
ทันที•แพ็กเกจนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นอื่นๆ ได้อีก •ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม •แพ็กเกจนี้มีระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล)
นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการตามแพ็กเกจนี้ •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจ่ากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์
• โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่มีการใช้งานหนาแน่น
อาจท าให้ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตลดลง • ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือ ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ
โครงข่ายไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริง โดยเฉพาะเว็บ ไซต์ต่างประเทศ อาจขึ้นอยู่กับหลาย ปัจจัย เช่น สายภายในของ
ผู้ใช้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมและปัจจัยอื่นๆ

