เงื่อนไขในการสมัครแพ็กเกจ
•แพ็กเกจนี ้มีระยะเวลา 12 เดือน (รอบบิล) นับตังแต่
้ วนั ที่จดทะเบียนเปิ ดใช้ บริ การตามแพ็กเกจนี ้ •ให้ บริ การเฉพาะ
เทคโนโลยี FTTH เท่านัน้ •ราคาแพ็กเกจไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม •จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านัน้ •ค่าแรกเข้ า
890 บาท จากราคาปกติ 2,000 บาท •การให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตของ True Online เฉพาะพื ้นที่มขี า่ ยสาย FTTH ที่
โครงข่ายพร้ อมให้ บริ การตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ •ฟรี ค่าติดตังและเดิ
้
นสายอินเทอร์ เน็ต มูลค่า 2,600 บาทตามระยะ
สายที่ทางผู้ให้ บริ การกาหนด •เงื่อนไขการสมัครบริ การเป็ นไปตามข้ อกาหนดของแพ็กเกจทรูสมาร์ ทชอยส์ที่ร่วมรายการ •
รับสิทธิได้ ทงลู
ั ้ กค้ าใหม่และลูกค้ าปั จจุบนั ทีต่ ้ องการเปลีย่ นแพ็กเกจ เมื่อใช้ งานมาแล้ วครบ 12 เดือน •โปรโมชัน่ ไม่เข้ าร่วม
สิทธิ์พนักงาน รายการส่งเสริ มการขายนี ้ ไม่สามารถร่วมสิทธิ์สว่ นลดอื่นใดได้ เนื่องจากเป็ นรายการส่งเสริ มการขายพิเศษ •
โปรโมชัน่ ไม่เข้ าร่วมสิทธิ์พนักงาน •แพ็กเกจนี ้จะไม่ได้ รับสิทธิพเิ ศษค่าโทร Fixed line Plus 50 นาที ซึง่ ลูกค้ าสามารถ
จ่ายเพิ่มเติมเพียงเดือนละ 100 บาท รับค่าโทร 150 นาที สาหรับโทรหาโทรศัพท์เคลือ่ นที่ทกุ เครื อข่าย 24 ชัว่ โมงทัว่
ประเทศ •ห้ ามใช้ ในเชิงพาณิชย์ หรื อนาไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้ งานส่วนบุคคล หากพบการใช้ งาน
ผิดประเภททางบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริ การหรื อลดความเร็ วลง •โปรโมชัน่ ไม่เข้ าร่วมสิทธิ์พนักงาน บริ การท
รูมฟู เอช ที่อยูใ่ นแพ็กเกจนี ้จะสามารถใช้ งานได้ หลังจากบริ การอินเทอร์ เน็ตพร้ อมใช้ งานแล้ วเท่านัน้ หากผู้ใช้ บริ การ
ประสงค์จะใช้ บริ การทรูมฟู เอชก่อน ให้ ถือว่าผู้ใช้ บริการสมัครใช้ บริ การทรูมฟู เอชแยกต่างหากตามแพ็กเกจที่เลือกใช้ ไป
จนกว่าบริ การอินเทอร์ เน็ตและบริ การ •บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า •บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการติดตังบริ
้ การทรูออนไลน์ทกุ แพ็กเกจในรูปแบบของ Bridge mode เพื่อประสิทธิภาพ
การใช้ งานสูงสุด และหากมีการปรับเปลีย่ นการใช้ งานในรูปของ Bridge mode ในภายหลัง ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับประกัน
ความเร็วสูงสุดตามข้ างต้ น •ลูกค้ าจะได้ รับบริ การ Public IP มูลค่าเดือนละ 600 บาทฟรี เมื่อสมัครแพ็กเกจและขอสงวน
สิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า •รองรับการต่อท่อตรงได้ บางเกม เช่น PUBG , PUBG LITE ,
FIFA , DOTA2 , ROV , APEX LEGEND , CS GO , PB , LOL

และอีกกว่า 229 เกมดัง

เงื่อนไขสาหรับแพ็กเกจทรูมูฟ เอช CVG SuperFunUnlimited มูลค่ า 499 บาทต่ อเดือน
ผู้ใช้ บริ การจะได้ รับแพ็กเกจทรูมฟู เอชแบบรายเดือน รับสิทธิ์ในการใช้ บริการ 4G ที่ความเร็ วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps) และบริ การ 3G/EDGE/GPRS ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็ นจานวน 10 กิกะไบต์ (GB)
หลังจากนัน้ จะใช้ ได้ ไม่จากัดปริมาณที่ความเร็ วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) บริ การ WiFi ที่ความเร็ วสูงสุด
200 เมกกะบิตต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริ มาณการใช้ งาน รับสิทธิชมแพ็กเกจ TrueID Unilimit HD สาหรับ ดูบน
โทรศัพท์เคลือ่ นที่/แท็บเล็ต/เว็บไซต์ ฟรี นาน 12 เดือน(นับจากวันที่เริ่ มรับสิทธิครัง้ แรก) ช่องรายการและเงื่อนไขการใช้
บริ การ อาจเปลีย่ นแปลงโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เงื่อนไขในการรับไอเทม
•ลูกค้ าใหม่ คือ ลูกค้ าที่สมัครแพ็กเกจตังแต่
้ วนั ที่ 1 พ.ค. 62 เป็ นต้ นไป •ลูกค้ าปั จจุบนั คือ สมาชิกที่สมัครก่อนวันที่ 1 พ.ค.
62 (จะรับได้ แค่ไอเทมที่แจกทุกเดือน) •กดรับได้ ไอเทมได้ ที่ www.trueonline.com •ลูกค้ าใหม่ใช้ หมายเลขบัตร

ประชาชนกดรับไอเทม และ 1 พ.ค. 62 หมายเลขบัตรประชาชน สามารถกดรับไอเทมใหม่ได้ เพียง 1ครัง้ ตลอดแคมเปญ •
ลูกค้ าปั จจุบนั สามารถกดรับไอเทมได้ เดือนละ 1 พ.ค. 62 ครัง้ ถ้ ากดซ ้าจะขึ ้น code เดิมซึง่ จะไม่สามารถนาไปเติมในเกม
ซ ้าได้ •ลูกค้ าปั จจุบนั คือ สมาชิกที่สมัครก่อนวันที่ 1 พ.ค. 62 (จะรับได้ แค่ไอเทมที่แจกทุกเดือน) • ไอเทมที่แจกทุกเดือนจะ
รี เซ็ตและรับใหม่ได้ ทกุ วันที่ 1 ของเดือนนันๆ
้ จนถึง 31 ธ.ค. 62 • Item Code ที่ได้ รับมาสามารถนาไปเติมได้ ทตี่ วั เกม
PUBG LITE เท่านัน้ • ลูกค้ าสามารถเริ่ มกดรับ item code หลังจากติดตัง้ 3 วันเป็ นต้ นไป

