แพ็กเกจ Hotel Plus

ข้ อตกลงและเงื่อนไขการสมัคร
1. แพ็กเกจนี ้สำหรับลูกค้ ำใหม่ หรือลูกค้ ำปั จจุบนั แพ็กเกจ Hotel Plus สิทธิพิเศษนี ้สำหรับเจ้ ำของอพำร์ ทเมนท์/โรงแรม หรื อ
นิติบคุ คลเท่ำนัน้
2. ในกำรสมัครบริ กำรแพ็กเกจนี ้เป็ นกำรรับบริ กำรทังทรู
้ วิชนั่ ส์และทรูออนไลน์ โดยต้ องเป็ นเจ้ ำของคนเดียวกันที่ใช้ ชื่อทีจ่ ด
ทะเบียนและที่อยูเ่ ดียวกัน ในกำรสมัครบริ กำร
3. รำคำดังกล่ำวยังไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7% และเป็ นรำคำต่อแพ็กเกจ
4. รำคำดังกล่ำวเป็ นรำคำพิเศษที่ขำยคูท่ งทรู
ั ้ วิชนั่ ส์กบั บริกำรทรูออนไลน์เท่ำนัน้ ไม่สำมำรถแยกซื ้ออันใดอันหนึง่ ได้
5.

ลูกค้ ำจะได้ รับใบแจ้ งค่ำบริ กำร 2 ใบ ของทรูวิชนั่ ส์ และทรูออนไลน์ และมีกำรแจ้ งวันกำหนดชำระในใบแจ้ งของแต่ละบริ กำร

6.

อินเทอร์ เน็ตติดตังให้
้ 1 จุด ตำมแพ็กเกจ ขึ ้นอยูก่ บั พื ้นที่ให้ บริ กำร

7.

เงื่อนไขในกำรปิ ดสัญญำณ จะปิ ดสัญญำณทัง้ ทรูวชิ นั่ ส์ และทรูออนไลน์ ในกรณีที่ชำระบิลไม่ครบตำมแพ็กเกจ

8.

ระยะสำยติดตังอิ
้ นเทอร์ เน็ตฟรี ตำมมำตรำฐำนที่บริษัทกำหนด ส่วนเกินเมตรละ 25 บำท

9.

ทรูวิชนั่ ส์ ติดตังและวำงกล่
้
องปลำยทำง ตำมจำนวนจุดที่ทำสัญญำ ทังนี
้ ้ไม่รวมค่ำเดินสำยภำยในของอำคำร และค่ำปรับปรุง
ระบบทีวีรวมของโครงกำร

10.

กำรปรับปรุงคุณภำพสำยภำยในอำคำร เจ้ ำของอำคำรเป็ นผู้รับผิดชอบในกรณีทีสำยภำยในมีคณ
ุ ภำพต่ำกว่ำเกณฑ์ที่กำหนด

11.

บริ ษัทจะดูแล บำรุงรักษำ และซ่อมแซม เฉพำะกล่องรับสัญญำณทรูวิชนั่ ส์ และ Router Wi-Fi ของ ทรูออนไลน์ เท่ำนัน้ ไม่
รวมสำยสัญญำณทีวีรวมของอำคำร (MATV)

12.

รำคำแพ็กเกจเป็ นรำคำขำยรวมบริ กำรทรูวิชนั่ ส์ และบริ กำรทรูออนไลน์ โดยทีบ่ ริ กำรทรูวิชนั่ ส์คิดค่ำบริ กำรรำยเดือนตำม
จำนวนจุด(กล่องรับสัญญำณ) ของแต่ละแพ็กเกจเท่ำนัน้

13.

ฟรี คำ่ แรกเข้ ำ ฟรี คำ่ ติดตัง้ และค่ำประกันอุปกรณ์ของทรูวิชนั่ ส์ และทรูออนไลน์ โดยทรูออนไลน์ ฟรี คำ่ ติดตังถึ
้ งโมเด็ม แต่ไม่
รวมกำรวำงระบบกระจำยสัญญำณในอำคำร

14.

สัญญำกำรใช้ งำน 36 (สำมสิบหก) เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ มีกำรเปิ ดสัญญำณ

15.

ลูกค้ ำสำมำรถเพิ่มจุดติดตังและปรั
้
บแพ็กเกจที่สงู กว่ำแพ็กเกจเดิมได้ ตลอดอำยุสญ
ั ญำ

16.

ลูกค้ ำสำมำรถปรับลดแพ็กเกจให้ ต่ำกว่ำแพ็กเกจเดิมได้ หลังจำกใช้ งำนต่อเนื่องอย่ำงน้ อย 12 เดือน

17.

18.

หลังจำกใช้ งำนต่อเนื่องอย่ำงน้ อย 12 เดือน ลูกค้ ำมีสทิ ธิ์ลดแพ็กเกจได้ มำกที่สดุ ปี ละ 2 ครัง้ โดยมีช่วงระยะเวลำห่ำงกันไม่ต่ำ
กว่ำ 6 เดือน
กรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนจุดติดตัง้ และเปลีย่ นแปลงค่ำบริ กำรรำยเดือน ต้ องทำสัญญำใหม่ทกุ ครัง้
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19.

20.

ในกรณีที่กล่องรับสัญญำณเกิดควำมชำรุดเสียหำยจนไม่สำมำรถใช้ งำนได้ ตำมปกติแล้ ว ทรูวชิ นั่ ส์ จะเปลีย่ นอุปกรณ์ให้ เพื่อให้
ผู้ยืมสำมำรถรับบริ กำรได้ ตอ่ ไปจนครบสัญญำ
ทรูวิชนั่ ส์ สงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิก/ระงับกำรให้ ยืมอุปกรณ์ หำกพบว่ำมีกำรนำอุปกรณ์ทรูวชิ นั่ ส์ ไปใช้ งำนในทำงที่ไม่ถกู ต้ อง
หรื อขัดต่อกฏหมำย หรื อ เป็ นเหตุให้ เกิดควำมเสือ่ มเสียต่อชื่อเสียงของทรู วิชนั่ ส์

21.

เมื่อครบอำยุสญ
ั ญำ ลูกค้ ำไม่ประสงค์จะรับบริ กำรต่อไป ทรูวิชนั่ ส์มีสทิ ธิเรี ยกคืนอุปกรณ์ได้ และหำกลูกค้ ำไม่สำมำรถนำ
อุปกรณ์คืนให้ แก่ทรูวิชนั่ ส์ได้ หำกอุปกรณ์สญ
ู หำยหรื อชำรุดจนไม่สำมำรถใช้ งำนได้ ลกู ค้ ำตกลงจะชำระค่ำปรับอุปกรณ์ตำม
จำนวนที่ ทรูวชิ นั่ ส์ แจ้ งให้ ทรำบทุกประกำร

22.

เมื่อครบอำยุสญ
ั ญำ ลูกค้ ำประสงค์จะรับบริ กำรต่อเนื่อง สัญญำณจะต่อเนื่องอัตโนมัติ โดยไม่ต้องทำสัญญำใหม่
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