ข้อกำหนดและเงือ
่ นไข รำยกำรส่งเสริมกำรขำย
“ยิง่ เติม ยิง่ สนุก”
1. รายการส่งเสริมการขาย “ยิง่ เติม ยิง่ ได ้สนุก” นี้ สาหรับผู ้ใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของ
่ จากัด (รวมเรียกว่า
บริษัท เรียล มูฟ จากัดและ/หรือ บริษัท ทรูมฟ
ู เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
“บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ทีม
่ ส
ี ถานะการใช ้งานเป็ นปกติ (Active Status) (ยกเว ้น
ผู ้ใช ้บริการในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล ตัวแทนเติมเงินทรูมฟ
ู เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัท)
2. ผู ้ใช ้บริการตามข ้อ 1 สามารถเติมเงินทรูมฟ
ู เอช ผ่านช่องทางใดก็ได ้ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลงจากบริษัท
3. ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิพเิ ศษตามเงือ
่ นไขดังต่อไปนี้
3.1 ผู ้ใช ้บริการต ้องกดรับสิทธิ์ (ก่อนเติมเงิน) ครัง้ แรกครัง้ เดียว และเมือ
่ ลงทะเบียนสาเร็จจะได ้รับข ้อความ
้ (SMS) แจ ้งยืนยันการลงทะเบียนสาเร็จ
สัน
3.2 ผู ้ใช ้บริการต ้องเติมเงินทรูมฟ
ู เอช เพือ
่ รับสิทธิพเิ ศษดังนี้
มูลค่ำกำรเติมเงิน (ต่อครง)
ั้
50 บาท – 89 บาท
90 บาท ขึน
้ ไป

4.
5.
6.

7.

8.

ร ับไอเทมพิเศษ จำกเกม Point Blank Mobile
ปื น Assault rifle :TAR-21 เกรด SS 1 กระบอก มูลค่า 1,500 บาท
้ เกรด S (Helmet ,Armor, Pants,
ชุด NINJA ลายพิเศษ ทรูมฟ
ู เอช รวม 4 ชิน
Gloves) มูลค่า 2,000 บาท

3.3 หลังจากเติมเงินแล ้ว ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับ SMS แจ ้งรหัส (“Redeem Code”) เพือ
่ นาไปแลกรับไอเทม
พิเศษ จากเกม Point Blank Mobile ผ่านทางเว็บไซต์กจิ กรรม ที่ http://bit.ly/PBM1MDL โดยไอ
เทมทีไ่ ด ้จะส่งเข ้าเกมภายใน 24 ชัว่ โมง
3.4 ผู ้ใช ้บริการสามารถเติมเงินทรูมูฟ เอช และรับสิทธิพเิ ศษได ้ไม่จากัดจานวนครัง้
3.5 1 ไอเทมโค ้ดสามารถใช ้เติมได ้ 1 เกมไอดีเท่านัน
้
3.6 Redeem Code และไอเทมโค ้ดทีไ่ ด ้รับสามารถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
่ มต่อ 3G/4G ของทรูมฟ
3.7 ผู ้เข ้าร่วมกิจกรรมจะต ้องเชือ
ู เอช ในการรับโบนั สพิเศษในข ้อนี้
้ ขาย แลกเปลีย
3.8 มูลค่าของรางวัล “ไอเทมโค ้ด” จากกิจกรรมนี้ จะไม่สามารถซือ
่ นระหว่างผู ้เล่นในเกม
้
และไม่อนุญาตให ้ใช ้เพือ
่ การค ้าใดๆ ทัง้ สิน
สิทธิพเิ ศษในข ้อ 3 ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือ
ของอืน
่ ได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให ้บุคคลอืน
่
ิ ธิในการระงับ หรือยกเลิกการให ้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนีแ
บริษัทมีสท
้ ก่บค
ุ คลทีก
่ ระทาการ ใด ๆ
โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดาเนินการตามทีร่ ะบุไว ้ในเงือ
่ นไขในกิจกรรมนี้
ิ ธิทจ
บริษัทมีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า หากมี
ข ้อกาหนด คาสัง่ หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ
หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้ หรือคาสัง่ ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนินการของบริษัทเว ้นแต่ระบุ
ไว ้แจ ้งชัดเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง หรือยกเลิกข ้อกาหนดนีไ้ ดโดยจะแจ ้งให ้
ทราบล่วงหน ้าผ่านช่องทางทีบ
่ ริษัทพิจารณาเห็นสมควร
ิ ธิในการยกเลิกการให ้บริการ
หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอันเป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
ตามสัญญาได ้ทันที
7.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการฝ่ า
ฝื นข ้อห ้ามในสัญญา
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
่ สารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธก
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีเ้ พือ
่ การสือ
ี ารใช ้
บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทัว่ ไปทีจ
่ ะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใด
ทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดด
ั แปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใด
่ มต่อหรือเกีย
เพือ
่ เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการ อันมีลก
ั ษณะหรือคาดหมายได ้
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมต่อบริษัทฯหรือ
หรือเชือ
บุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็ นอันตราย
ต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบต
ั งิ านของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความ
ขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้หรือรับ
7.2 กระทาการทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
ข ้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการหรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย
รายการส่งเสริมการขายนี้อยูภ
่ ายใต ้เงือ
่ นไขทีบ
่ ริษัทกาหนด ผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติมก่อน
เลือกใช ้บริการ ที่ True Move Care โทร 1331 หรือ www.truemove-h.com

