แพ็กเกจ Hotel Plus

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัคร
1. แพ็กเกจนี ้สาหรับลูกค้ าใหม่ หรื อลูกค้ าปั จจุบนั แพ็กเกจ Hotel Plus สิทธิพิเศษนี ้สาหรับเจ้ าของอพาร์ ทเมนท์/โรงแรม หรื อ
นิติบคุ คลเท่านัน้
2. ในการสมัครบริ การแพ็กเกจนี ้เป็ นการรับบริ การทังทรู
้ วิชนั่ ส์และทรูออนไลน์ โดยต้ องเป็ นเจ้ าของคนเดียวกันที่ใช้ ชื่อทีจ่ ด
ทะเบียนและที่อยูเ่ ดียวกัน ในการสมัครบริ การ
3. ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และเป็ นราคาต่อแพ็กเกจ
4. ราคาดังกล่าวเป็ นราคาพิเศษทีข่ ายคูท่ งทรู
ั ้ วิชนั่ ส์กบั บริ การทรูออนไลน์เท่านัน้ ไม่สามารถแยกซื ้ออันใดอันหนึง่ ได้
5.

ลูกค้ าจะได้ รับใบแจ้ งค่าบริ การ 2 ใบ ของทรูวิชนั่ ส์ และทรูออนไลน์ และมีการแจ้ งวันกาหนดชาระในใบแจ้ งของแต่ละบริ การ

6.

อินเทอร์ เน็ตติดตังให้
้ 1 จุด ตามแพ็กเกจ ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ให้ บริ การ

7.

เงื่อนไขในการปิ ดสัญญาณ จะปิ ดสัญญาณทัง้ ทรูวิชนั่ ส์ และทรูออนไลน์ ในกรณีที่ชาระบิลไม่ครบตามแพ็กเกจ

8.

ระยะสายติดตังอิ
้ นเทอร์ เน็ตฟรี ตามมาตราฐานที่บริ ษัทกาหนด ส่วนเกินเมตรละ 25 บาท

9.

ทรูวิชนั่ ส์ ติดตังและวางกล่
้
องปลายทาง ตามจานวนจุดที่ทาสัญญา ทังนี
้ ้ไม่รวมค่าเดินสายภายในของอาคาร และค่าปรับปรุง
ระบบทีวีรวมของโครงการ

10.

การปรับปรุงคุณภาพสายภายในอาคาร เจ้ าของอาคารเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีทีสายภายในมีคณ
ุ ภาพต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด

11.

บริ ษัทจะดูแล บารุงรักษา และซ่อมแซม เฉพาะกล่องรับสัญญาณทรูวิชนั่ ส์ และ Router Wi-Fi ของ ทรูออนไลน์ เท่านัน้ ไม่
รวมสายสัญญาณทีวีรวมของอาคาร (MATV)

12.

ราคาแพ็กเกจเป็ นราคาขายรวมบริ การทรูวิชนั่ ส์ และบริ การทรูออนไลน์ โดยทีบ่ ริ การทรูวิชนั่ ส์คิดค่าบริ การรายเดือนตาม
จานวนจุด(กล่องรับสัญญาณ) ของแต่ละแพ็กเกจเท่านัน้

13.

ฟรี คา่ แรกเข้ า ฟรี คา่ ติดตัง้ และค่าประกันอุปกรณ์ของทรูวิชนั่ ส์ และทรูออนไลน์ โดยทรูออนไลน์ ฟรี คา่ ติดตังถึ
้ งโมเด็ม แต่ไม่
รวมการวางระบบกระจายสัญญาณในอาคาร

14.

สัญญาการใช้ งาน 36 (สามสิบหก) เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีการเปิ ดสัญญาณ

15.

ลูกค้ าสามารถเพิ่มจุดติดตังและปรั
้
บแพ็กเกจที่สงู กว่าแพ็กเกจเดิมได้ ตลอดอายุสญ
ั ญา

16.

ลูกค้ าสามารถปรับลดแพ็กเกจให้ ต่ากว่าแพ็กเกจเดิมได้ หลังจากใช้ งานต่อเนือ่ งอย่างน้ อย 12 เดือน

17.

18.

หลังจากใช้ งานต่อเนื่องอย่างน้ อย 12 เดือน ลูกค้ ามีสทิ ธิ์ลดแพ็กเกจได้ มากที่สดุ ปี ละ 2 ครัง้ โดยมีช่วงระยะเวลาห่างกันไม่ต่า
กว่า 6 เดือน
กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงจานวนจุดติดตัง้ และเปลีย่ นแปลงค่าบริ การรายเดือน ต้ องทาสัญญาใหม่ทกุ ครัง้
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19.

20.

ในกรณีที่กล่องรับสัญญาณเกิดความชารุดเสียหายจนไม่สามารถใช้ งานได้ ตามปกติแล้ ว ทรูวิชนั่ ส์ จะเปลีย่ นอุปกรณ์ให้ เพื่อให้
ผู้ยืมสามารถรับบริ การได้ ตอ่ ไปจนครบสัญญา
ทรูวิชนั่ ส์ สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิก/ระงับการให้ ยืมอุปกรณ์ หากพบว่ามีการนาอุปกรณ์ทรูวิชนั่ ส์ ไปใช้ งานในทางทีไ่ ม่ถกู ต้ อง
หรื อขัดต่อกฏหมาย หรื อ เป็ นเหตุให้ เกิดความเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของทรู วิชนั่ ส์

21.

เมื่อครบอายุสญ
ั ญา ลูกค้ าไม่ประสงค์จะรับบริ การต่อไป ทรูวิชนั่ ส์มีสทิ ธิเรี ยกคืนอุปกรณ์ได้ และหากลูกค้ าไม่สามารถนา
อุปกรณ์คืนให้ แก่ทรูวิชนั่ ส์ได้ หากอุปกรณ์สญ
ู หายหรื อชารุดจนไม่สามารถใช้ งานได้ ลกู ค้ าตกลงจะชาระค่าปรับอุปกรณ์ตาม
จานวนที่ ทรูวิชนั่ ส์ แจ้ งให้ ทราบทุกประการ

22.

เมื่อครบอายุสญ
ั ญา ลูกค้ าประสงค์จะรับบริ การต่อเนื่อง สัญญาณจะต่อเนื่องอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทาสัญญาใหม่
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