แพ็กเกจ True Gigatex Pro SME ราคา 999 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่า รายเดือน 999 บาท/เดือน
ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้

(บริการหลัก: ทรู ออนไลน์ + ทรู มูฟเอช)
1.
2.

3.

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 1000/500Mbps.
บริการหมายเลขโทรศัพท์บา้ นทรู 1 หมายเลข (2.1) โทรฟรีในเครือข่ายโทรศัพท์บา้ นทรูไม่จากัด, โทรฟรีนอกเครือข่าย
200 บาท และโทรฟรี 5 เลขหมายในเครือข่ายทรู มูฟ เอช
(2.2) ค่าโทรส่วนที่เกินหรือค่าโทรที่ไม่เข้าร่วมในแพ็กเกจ ผูใ้ ช้บริการต้องชาระค่าบริการเพิม่ เติมในอัตรา ดังนี ้ โทร
เบอร์บา้ นในจังหวัดเดียวกันครัง้ ละ 3 บาท โทรเบอร์บา้ นต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทกุ เครือข่าย นาทีละ 2
บาทต่อนาที
บริการโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทรู มูฟ เอช แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 499 (จานวน 1 เลขหมาย ) (4.1) โทรทุก
เครือข่าย 200 นาทีตอ่ เดือน ส่วนเกินจากแพ็กเกจคิดค่าบริการตามจริง คิดเป็ นนาที เศษของนาทีคิดเป็ นหนึง่ นาที คิด
ทุกครัง้ ที่โทร นาทีละ 1.50 บาท ( 4.2) บริการส่งข้อความสัน้ (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ่ นที่ที่ใช้และจดทะเบียน
ภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท (4.3)บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลือ่ นทีที่ใช้และจด
ทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ ละ 5 บาท (4.4) บริการ 5G|4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ
บริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด42 เมกะบิตต่อวินาที(Mbps) และบริการEDGE/GPRS รวมกันเป็ นจานวน 15 กิกะไบต์
(GB) หลังจากนัน้ จะใช้ได้ไม่จากัดปริมาณทีค่ วามเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที(Kbps) ทัง้ นีค้ วามเร็วในการใช้
บริการขึน้ อยูก่ บั สถานที่ที่มีการใช้บริการ จานวนผูใ้ ช้บริการร่วมกันต่อ Cell site ในขณะนัน้ และประเภทของอุปกรณ์
ที่นามาร่วมใช้บริการ (4.5) บริการWi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ่ วินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้
(บริการ Wi-Fi เป็ นบริการที่ เรียลมูฟ นามาให้บริการโดยไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนีโ้ ดย
เรียลมูฟหรือผูใ้ ห้บริการWi-Fi สามารถปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม)(4.5)บริการ Wi-Fi ที่
ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ่ วินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (บริการ Wi-Fi เป็ นบริการที่ เรียลมูฟ
นามาให้บริการ โดยไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยเรียลมูฟ หรือผูใ้ ห้บริการ Wi-Fi
สามารถปรับเปลีย่ นพืน้ ที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนีไ้ ม่สามารถใช้งานร่วมกับ Multi Sim
ได้ (4.7) แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 499 นี ้ จะไม่สามารถขอรับส่วนลดและไม่สามารถเปลีย่ นแปลง
ความเร็วได้ ตลอดอายุสญ
ั ญา 12 เดือน (4.8) กรณียกเลิกบริการใดบริการหนึง่ ในแพ็กเกจ บิสเิ นส ไฟเบอร์ พลัส
899 บาท ก่อนครบอายุสญ
ั ญา 12 เดือน สิทธิ์ในการใช้งานบริการ 5G|4G และ3G/EDGE/GPRS จานวน 10 กิกะไบต์
(GB)พร้อมโทรทุกเครือข่าย 200 นาที จะสิน้ สุดลงทันที และมีคา่ บริการ 499 บาท ในรอบบิลถัดไป (ลูกค้าสามารถ
เปลีย่ นแปลงแพ็กเกจได้ภายหลัง) (4.9) กรณีที่ตอ้ งการเปลีย่ นแปลงบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เปลีย่ นแพ็กเกจ
เปลีย่ นจากรายเดือนเป็ นเติมย้ายค่ายเดิม หรือโอนเปลีย่ นชื่อผูใ้ ห้บริการ สิทธิ์ในการใช้งานบริการ 5G|4G และ
3G/EDGE/GPRS จานวน 10 กิกะไบต์ (GB)พร้อมโทรทุกเครือข่าย 200 นาที จะสิน้ สุดลงทันที หากต้องการใช้งาน
ต่อ จะต้องเปิ ดเบอร์ใหม่รายเดือน และกาหนดให้ระยะเวลาการใช้งานสิน้ สุดตามเดิม

5.

6. ฟรีบริการรายเดือนอุปกรณ์ขยายสัญญาณไวไฟภายในบ้าน Mesh WiFi จานวน 1 จุด ปกติ 100 บาทต่อเดือน และ
มูลค่าสิทธิ์ยืมอุปกรณ์ 5,990 บาท

เงือ่ นไขการสมัครบริการแพ็กเกจ True Gigatex Pro SME 2 บริการ
•อัตราค่าบริการตามแพ็กเกจยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่
•รายการส่งเสริมการขายนี ้ ผูใ้ ช้บริการจะต้องจดทะเบียนในนามนิติบคุ คลเท่านัน้ โดยทุกบริการในแพ็กเกจTrue Gigatex Pro SME
ต้องอยูภ่ ายใต้ที่อยูต่ ดิ ตัง้ เดียวกัน และที่อยูใ่ นการส่งบิลทุกบริการจะต้องเป็ นสถานทีเ่ ดียวกันและมีรอบบิลเดียวกัน
•ฟรีคา่ แรกเข้า 2,000 บาท สาหรับนิติบคุ คล
• การให้บริการอินเทอร์เน็ตของ TrueOnline เฉพาะพืน้ ที่มีขา่ ยสาย FTTH ที่โครงข่ายพร้อมให้บริการตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ บริษัทฯ
ให้ยืมอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต FTTH GPON Router มูลค่า 4,173 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม), ปลัก๊ ไฟและสายอินเทอร์เน็ต และ/
หรือ ให้ยืมอุปกรณ์ Dual-band WiFi Router 4 ports มูลค่า3,290 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) แล้วแต่กรณีตามระยะเดินสายมาตรฐาน
ทีท่ าง บริษัทกาหนด โดยอาจมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่มเติมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะการติดตัง้ และระยะในการเดินสายที่หน้างาน (หมายเหตุ: กรณีที่
ได้รบั สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ True Gigatex Pro Router WiFi 6 มูลค่า 5,900 บาท หรือ True Gigatex Premium Mesh WiFi 6 มูลค่า 5,990
บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม) จะเป็ นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายที่ทางบริษัทเป็ นผูก้ าหนด)
•เงื่อนไขการสมัครบริการในแพ็กเกจ True Gigatex Pro SME เป็ นไปตามที่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด และ/หรือ
บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด และ/หรือ บริษัท เรียล มูฟ จากัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิช่นั ส์ กรุป๊ จากัด กาหนด
•ผูใ้ ช้บริการปั จจุบนั ทรูออนไลน์ ทรูวิช่นั ส์ และทรูมฟู เอช สามารถขอรับสิทธิแพ็กเกจนีไ้ ด้ แต่หากมีสว่ นลดใดๆอยูก่ ่อนหน้า ส่วนลดจะ
สิน้ สุดลงทันที
•รายการส่งเสริมการขายนี ้ ไม่สามารถร่วมสิทธิ์สว่ นลดอื่นใดได้ เนื่องจากเป็ นรายการส่งเสริมการขายพิเศษ
•สาหรับแพ็กเกจ True Gigatex Pro SME 1 Gbps. คือความเร็วสูงสุดที่สญ
ั ญาณวิง่ มาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
ที่ติดตัง้ ภายในที่พกั อาศัย โดยความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยูท่ ี่ประมาณ 95% หรือต่ากว่า เมื่อทาการเชื่อมต่อผ่านสาย LAN
และประมาณ 80% หรือต่ากว่า เมื่อทาการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ไวไฟ (เนื่องด้วยข้อจากัดของมาตรฐานอุปกรณ์) ทัง้ นี ้ ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัย
แวดล้อมอื่นด้วย เช่น อุปกรณ์ภาครับและภาคส่ง การใช้งานเว็บไซด์ตา่ งๆ เป็ นต้น
•ผูใ้ ช้บริการสามารถรับสิทธิไม่ครบทุกบริการได้ ทัง้ นี ้ สิทธิใดๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนีแ้ ละลูกค้าไม่ได้ขอรับบริการ
จะไม่สามารถแลกหรือเปลีย่ นเป็ นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให้บคุ คลหรือนิติบคุ คลอื่นใดได้ดว้ ย
•บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี ้ ห้ามนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือนาไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้งานภายใน
กิจการ หากพบการใช้งานผิดประเภททางผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิในการยกเลิกบริการหรือลดความเร็วลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงสิทธิพิเศษโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนสมัครบริการที่
www.trueonline.com ผูใ้ ช้บริการต้องใช้บริการติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตัง้ บริการทรูออนไลน์ทกุ แพ็กเกจในรุปแบบของ Bridge mode เพื่อประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด และ
หากมีการปรับเปลีย่ นการใช้งานในรูปของ Bridge mode ในภายหลัง ทางบริษัทฯจะไม่รบั ประกันความเร็วสูงสุดตามข้างต้น

ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจากัดความรับผิดชอบทรู ออนไลน์
• โปรดตรวจสอบพืน้ ที่ให้บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตา่ งประเทศในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่มีการใช้งานหนาแน่น
อาจทาาให้ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตลดลง •ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย
ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ตา่ งประเทศ อาจขึน้ อยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น สายภายในของผูใ้ ช้บริการ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิรฟ์ เวอร์ และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผใู้ ช้บริการเข้าเยี่ยมชมและปั จจัยอื่นๆ โปรดตรวจสอบเงื่อนไข
เพิ่มเติม ก่อนสมัครบริการ

