ข้อกำหนดและเงือ
่ นไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำยทีเ่ ข้ำร่วม (Business Super Talk)
1.

่ จากัด
รายการส่งเสริมการขายนีส
้ าหรับผู ้สมัครใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
(“บริษัท”) ระบบรายเดือน ในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัง้ แต่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563

2.

รายการส่งเสริมการขาย : มีรายละเอียดดังนี้
รำยกำรส่งเสริมกำรขำย Business Super Talk 799
สิทธิตำมแพ็กเกจปกติ:
อัตราค่าใช ้บริการเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนในอัตราเดือน (รอบบิล) ละ 699 บาท หลังหักส่วนลด 100 บาท นาน 12 เดือน
รับสิทธิใช ้บริการดังนี้
(1)
โทรออกทุกเครือข่าย จานวน 1750 นาทีตอ
่ เดือน เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที คิดทุกครัง้ ทีโ่ ทร
(2)
โทรหากันภายในกลุม
่ ได ้ไม่จากัด
(3)
บริการ4G ที่ความเร็ วสู งสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) บริการ 3G ที่ความเร็ วสูงสุ ด 42 เมกกะบิตต่ อวินาที (Mbps) และบริก าร
/EDGE/GPRS รวมกันจานวน 1 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน
้ ใช ้ได ้อย่างต่อเนือ
่ งทีค
่ วามเร็วสูงสุด
ไม่เกิน 384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ภายใต ้เงือ
่ นไข Fair Usage Policy
(4)
บริการ Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps.) ไม่จากัดปริมาณการใช ้งาน
สิทธิพเิ ศษเพิม
่ เติม:
บริก าร 4G/3G/EDGE/GPRS ในปริมาณทีเ่ พิม
่ จากปริมาณปกติในแพ็ ก เกจอีก 20 กิกะไบต์ (GB) รวมกับการใช ้งานตาม
แพ็กเกจปกติเป็ นจานวน 21 กิก ะไบต์ (GB) ตัง้ แต่รอบบิลที่ 1 ถึง รอบบิลที่ 12 รวม 12 เดือน (รอบบิล) หลังจากนัน
้ ได ้รับสิทธิ
ตามแพ็กเกจปกติ
ิ ธิในการจั ดการบริหารเครือ ข่ายตามความเหมาะสมเพือ
Fair Usage Policy: บริษัท มีส ท
่ รัก ษามาตรฐานคุณภาพของบริก าร และเพือ
่ ช่วยให ้
ผู ้ใช ้บริก ารโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภ าพ เช่น จากัด หรือ ลดความเร็ วหรือ ดาเนินการใดๆ ในการรับส่งข ้อมูลต่างๆ การใช ้งาน
Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรือ อัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือ การใช ้งานใดทีม
่ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อ เนื่อง หรือทีม
่ ี
ผลต่อการใช ้บริก ารหรือเกิดความไม่เป็ นธรรม ก่อ หรืออาจก่อ ให ้เกิดความเสียหายต่อ ผู ้ใช ้บริก ารอืน
่ และ/หรือ ต่อเครือ ข่าย หรือ การให ้บริก าร
โดยรวมของ บริษัท ทัง้ นี้ การลดความเร็ ว อาจลดต่ากว่าทีร่ ะบุในแพ็ ก เกจตามแต่ลักษณะการใช ้งาน
3.

ค่าบริก ารส่วนเกิน คิดเพิม
่ เติมจากค่าใช ้บริก ารเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนในอัตรา ดังนี้
3.1 โทรทุก เครือ ข่าย นาทีละ 0.99 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึ่งนาที คิดทุก ครัง้ ทีโ่ ทร
้ (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
3.2 บริก ารส่งข ้อความสัน
่ นทีท
่ ใ่ี ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข ้อความละ 2 บาท
3.3
บริก ารส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ใี่ ช ้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ ละ 5 บาท

4.

ผู ้ใช ้บริก ารจะต ้องชาระค่าบริก ารส่วนเกินจากอัตราค่าใช ้บริก ารเหมาจ่ายขัน
้ ต่ารายเดือนข ้างต ้นตลอดจนค่าบริก ารเสริม และค่าบริการอืน
่ ใด
นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 2 และข ้อ 3 ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)

5.

อั ตราค่าใช ้บริการในข ้อ 2 และข ้อ 3 ทั ง้ หมดครอบคลุมเฉพาะค่าบริการโทรออกไปยั งเลขหมายโทรศั พท์เคลื่อนที่หรือโทรศั พท์พ ื้นฐานที่ใช ้และจดทะเบียน
ภายในประเทศ ค่าบริการ 4G/3G/EDGE/GPRS และค่าบริการเสริมตามประเภทและอัตราตามทีร่ ะบุไว ้เท่านั น
้ ไม่รวมถึงค่าบริการอืน
่ ๆ เช่น บริการดาวน์โหลดข ้อมูล
เนือ
้ หาต่างๆ, ค่าบริการข่าวสารข ้อมูล, ค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ, ค่าโทรศัพท์ข ้ามแดนและบริการเสริมอืน
่ ๆ

6.

อัตราค่าใช ้บริการข ้างต ้นทัง้ หมดยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิม
่

7.

ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการของ WiFi by TrueMove H ได ้ที่ www.truewifi.net

8.

ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการ 4G และอุปกรณ์ทรี่ องรับได ้ที่ www.truemove-h.com/4G

9.

เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
9.1. ผู ้ใช ้บริการต ้องเลือกใช ้บริการผ่าน .@ truemoveH เท่านั น
้
่ Username (09XXXXXXXX) และขอรับ
9.2. ผู ้ใช ้บร ก
ิ ารสามารถใช ้เลขหมายโทรศัพ ท เ์ คลื อ
่ นที ่ ทรูม ูฟ เอช ของผู ้ใช ้บริก ารเป็ นชือ
Password เพือ
่ ใช ้บริก ารผ่านหมายเลข USSD *871*4# โทรออก (ฟรี) และทางระบบจะจัด ส่ง Password ให ้ผู ้ใช ้บริก ารผ่านทาง
SMS
9.3. ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ Username และ Password ของ Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จากัด
(“ทรู อินเทอร์เน็ ต”) หลังจากทีไ่ ด ้เริม
่ ใช ้บริการ ภายใน 1 ชั่วโมงโดยอัตโนมัต ิ
9.4. หากผู ้ใช ้บริก ารลืม Password ของ Wi-Fi by TrueMove H สามารถขอรับ Password ใหม่ได ้ โดยติดต่อ ทรูมูฟ เอช แคร์ 1242 หรือ
ผ่านช่องทางทีท
่ ย
ี ูซ ี กาหนดให ้
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต (Session Time
9.5. ในระหว่างการให ้บริก าร Wi-Fi by TrueMove H ทรู อินเทอร์เน็ ต มีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
Out) ทุก ๆ 90 นาที เพือ
่ ตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลังจากการตัดการใช ้งานนี้แล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริก าร
่ มต่อสัญญาณใหม่อก
จะต ้องปิ ด และเปิ ดการเชือ
ี ครัง้
9.6. ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log Out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกันเกิน 10 นาที ระบบจะทาการ Log Out ให ้
โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอินเทอร์เน็ ตหรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านั น
9.7. Concurrent ในการเชือ
้

10. สิทธิใด ๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีไ้ ม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้
ไม่สามารถทบยอดคงเหลือไปใช ้ในเดือนถัดไปได ้ หรือโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
้ (SMS) ทีม
11. ผู ้ใช ้บริการจะไม่สามารถใช ้บริการ โทรออกไปยังหมายเลขพิเศษ เช่น 1900 หรือส่งข ้อความสัน
่ ก
ี ารคิดเงินในเชิง
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พาณิชย์, ใช ้บริการเสริม BlackBerry ทัง้ นี้ จนกว่าจะมีการแจ ้งเปลีย
่ นแปลง
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการตามสัญญา
12. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัท มีสท
ได ้ทันที
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่
12.1 กระทาการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได ้หรือเชือ
เป็ นธรรมต่อบริษัทหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวกหรือเป็ นอันตราย
ต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไป
ตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับข ้อเสนอของบริการ
12.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
หรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
ิ ธิท ี่จ ะแก ้ไข เปลี่ย นแปลง ระงั บ หรือ ยกเลิก ได ้โดยไม่ต ้องแจ ง้ ให ้ทราบล่ ว งหน า้ หากมีข ้อก าหนด ค าสั่ ง หรือ นโยบายของ
13. บริษั ท มีส ท
หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้หรือคาสั่งดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระใน
การดาเนินการของบริษัท
ิ ธิในการแก ้ไขเปลีย
14. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัท มีส ท
่ นแปลง ระงับหรือยกเลิกข ้อกาหนดนี้ได ้ตามความเหมาะสมโดย
จะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทพิจารณาเห็นสมควร
15. รายการส่งเสริมการขายนีม
้ รี ะยะเวลา 12 เดือน นับตัง้ แต่วันทีจ
่ ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้
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