่ เสริมการขาย “ซม
ิ ยกก๊วน พร้อม ไอเทมพิเศษ จาก เกม Point Blank ”
รายการสง
ิ ยกก๊วน พร้อม ไอเทมพิเศษ จาก เกม Point Blank”
สิทธิพเิ ศษเมือ
่ เปิ ดใชร้ ายการส่งเสริมการขาย “ซม
สำหรับผู ้ทีเ่ ปิ ดใช ้บริกำรเลขหมำยใหม่ ในรำยกำรส่งเสริมกำรขำย “ซิมยกก๊วน” โดยใช ้บริกำรโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด
่ จำกัด (รวมเรียกว่ำ “บริษัทฯ”) ในนำมบุคคลธรรมดำ ในระบบเติมเงิน ตัง้ แต่วันที่ 28
และ/หรือของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2560 (หรือจนกว่ำจะมีกำรเปลีย
่ นแปลงจำกบริษัทฯ )
สิทธิพเิ ศษ:
1. เมือ
่ ผู ้ใช ้บริกำรมีกำรเติมเงินสะสมจนครบ 90 บำท/รอบ (รอบละ 30 วัน) จะได ้รับโบนัสโทรและเน็ ต พร ้อมเล่น WiFi ฟรี และ ได ้รับรหัส (“Code”
)เพือ
่ นำไปแลกรับไอเทมพิเศษ จำกเกม Point Blank มูลค่ำ 250 บำท โดยโบนัสดังกล่ำว มีเงือ
่ นไขดังนี้
1.1

รับโบนัส โทรและเน็ ต มูลค่ำ 90 บำท และ สิทธิในกำรใช ้งำน WiFi ฟรี จำนวน 90 ชัว่ โมง
1.1.1 รับโบนัสโทรและเน็ ตมูลค่ำ 90 บำท ใช ้สำหรับโทรภำยในในเครือข่ำยทรูมฟ
ู เอช โดยจะมีกำรคิดค่ำบริกำรนำทีละ 2 บำท (คิดตำมจริงเป็ น

วินำที), เล่นเน็ ตเมกะไบท์ละ 2 บำท ควำมเร็วของกำรใช ้งำนขึน
้ อยู่กับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริกำร จำนวนผู ้ใช ้บริกำรในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งำน, SMS ข ้อควำม
ละ 2 บำท และ MMS ครัง้ ละ 2 บำท ตรวจสอบยอดโบนัสโทรและเน็ต คงเหลือ กด *510*44# โทรออก ไม่มค
ี ำ่ ใช ้จ่ำย
1.1.2 รับสิทธิเล่น WiFi ฟรี จำนวน 90 ชัว่ โมง ทีค
่ วำมเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินำที (Mbps.) ตรวจสอบสิทธิคงเหลือ กด *900# โทรออก
ไม่มค
ี ำ่ ใช ้จ่ำย
1.1.3 โบนัสดังกล่ำวในข ้อ 1.1.1 และ 1.1.2 ต ้องใช ้งำนให ้หมดภำยใน 7 วัน โดยเริม
่ นับจำกวันทีร่ ับสิทธิ
1.1.4 โบนัสดังกล่ำว รับสิทธิสงู สุด 10 รอบ (รอบละ 30 วัน) รอบใดทีผ
่ ู ้ใช ้บริกำรเติมเงินสะสมไม่ครบตำมมูลค่ำทีก
่ ำหนด ถือว่ำเสียสิทธิในรอบ
นัน
้ ไป
1.1.5 ระบบจะคำนวณค่ำใช ้บริกำร โดยหักจำกโบนัสโทรและเน็ ตหรือ WiFi ฟรีทไี่ ด ้รับก่อน จำกนัน
้ จะหักจำกเงินทีเ่ ติมเข ้ำมำในระบบ
ิ ธิในกำรแก ้ไขเปลีย
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลงข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขนีไ้ ด ้ตำมทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
1.2 รับโบนัส โทรและเน็ ต มูลค่ำ 90 บำท และ Code เพือ
่ นำไปแลกไอเทมพิเศษ จำก เกม Point Blank มูลค่ำ 250 บำท (ผู ้ใช ้บริกำรสำมำรถได ้รับ
Code เมือ
่ มีกำรเติมเงินครบจำนวน 90 บำท โดยในแต่ละรอบสำมำรถได ้รับ Code เพียงครัง้ แรกทีเ่ ติมเงินครบ 90 บำทเท่ำนัน
้
1.2.1 รับโบนัสโทรและเน็ ตมูลค่ำ 90 บำท ใช ้สำหรับโทรภำยในในเครือข่ำยทรูมฟ
ู เอช โดยจะมีกำร คิดค่ำบริกำรนำทีละ 2 บำท (คิดตำมจริง
เป็ นวินำที), เล่นเน็ ตเมกะไบท์ละ 2 บำท ควำมเร็วของกำรใช ้งำนขึน
้ อยูก
่ ับพืน
้ ทีใ่ ห ้บริกำร จำนวนผู ้ใช ้บริกำรในขณะนัน
้ และอุปกรณ์ทใี่ ช ้งำน, SMS
ข ้อควำมละ 2 บำท และ MMS ครัง้ ละ 2 บำท ตรวจสอบยอดโบนัสโทรและเน็ ต คงเหลือ กด *510*44# โทรออก ไม่มค
ี ำ่ ใช ้จ่ำย
1.2.2 โบนัสในข ้อ 1.2.1 ต ้องใช ้งำนให ้หมดภำยใน 7 วัน โดยเริม
่ นับจำกวันทีร่ ับสิทธิ
1.2.3 โบนัสดังกล่ำว รับสิทธิสงู สุด 3 รอบ (รอบละ 30 วัน)รอบใดทีผ
่ ู ้ใช ้บริกำรเติมเงินสะสมไม่ครบตำมมูลค่ำทีก
่ ำหนดถือว่ำเสียสิทธิในรอบนัน
้ ไป
1.2.4 ระบบจะคำนวณค่ำใช ้บริกำร โดยหักจำกโบนัสโทรและเน็ ต ฟรีทไี่ ด ้รับก่อน จำกนัน
้ จะหักจำกเงินทีเ่ ติม เข ้ำมำในระบบ
ิ ธิในกำรแก ้ไขเปลีย
ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลงข ้อกำหนดและเงือ
่ นไขนีไ้ ด ้ตำมทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำ
1.2.5 ไอเทมพิเศษจำกเกม Point Blank มูลค่ำ 250 บำท ประกอบด ้วย Exp weapon x30, Pass card x30 และ 300,000 Golds โดย
ผู ้ใช ้บริกำรจะได ้รับ Redeem Code เพือ
่ มำแลกรับ ไอเทมโค ้ด ผ่ำนทำงเว็บไซต์กจ
ิ กรรม เว็บ http://bit.ly/PBMซิมยกก๊วน
1.2.5.1 1 เกมไอดี สำมำรถเติม ไอเทมโค ้ดทีไ่ ด ้รับจำกกิจกรรมนีไ้ ด ้เพียงแค่ 3 ครัง้ เท่ำนัน
้ (1 ครัง้ ต่อ 1 รอบ)
1.2.5.2 1 ไอเทมโค ้ดสำมำรถใช ้เติมได ้ 1 เกมไอดีเท่ำนัน
้
1.2.5.3 Redeem Code และไอเทมโค ้ดทีไ่ ด ้รับสำมำรถใช ้ได ้ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2560
่ มต่อ 3G/4G ของทรูมฟ
1.2.5.4 ผู ้เข ้ำร่วมกิจกรรมจะต ้องเชือ
ู เอช ในกำรรับโบนัสพิเศษในข ้อนี้
้ ขำย แลกเปลีย
1.2.5.5 มูลค่ำของรำงวัล “ไอเทมโค ้ด” จำกกิจกรรมนี้ จะไม่สำมำรถซือ
่ นระหว่ำงผู ้เล่นในเกม และไม่อนุญำตให ้ใช ้เพือ
่
้
กำรค ้ำใดๆ ทัง้ สิน
1.2.5.6 ไอเทมพิเศษดังกล่ำวรับสิทธิสงู สุด 3 รอบรอบใดทีผ
่ ู ้ใช ้บริกำรเติมเงินสะสมไม่ครบตำมมูลค่ำทีก
่ ำหนดถือว่ำเสียสิทธิในรอบนัน
้ ไป
่ ั 900”
ข้อกาหนดและเงือ
่ นไขรายการส่งเสริมการขาย “ซิมยกก๊วน พร้อมโปรโมชน

1. รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ สำหรับผู ้สมัครใช ้บริกำรโทรศัพท์เคลือ่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด และ/หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์
่ จำกัด (รวมเรียกว่ำ“บริษัทฯ”) ในนำมบุคคลธรรมดำ ในระบบเติมเงิน ตัง้ แต่วันที่ 28 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกรำคม
แซล คอมมิวนิเคชัน
2560 หรือจนกว่ำจะมีกำรเปลีย
่ นแปลงจำกบริษัทฯ โดยผู ้ใช ้บริกำรจะได ้รับสิทธิใช ้บริกำรดังต่อไปนีภ
้ ำยใน 60 วัน นับแต่วันเปิ ดใช ้บริกำร

1.1 รับโบนัส 5 บำท สำหรับใช ้โทรออกทุกเครือข่ำย โดยโบนัสนีจ
้ ะถูกหักชำระค่ำบริกำรก่อน จำกนัน
้ จะหักจำกเงินทีเ่ ติมเข ้ำมำในระบบ และ
1.2 รับสิทธิใช ้ 4G/3G/EDGE/GPRS รวมจำนวน 10 เมกะไบท์
2.

อัตรำค่ำใช ้บริกำรในรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ มีดังนี้ (ยังไม่รวมภำษี มล
ู ค่ำเพิม
่ )
2.1 โทรทุกเครือข่ำย คิดค่ำบริกำรนำทีละ 1.50 บำท คิดตำมจริงเป็ นวินำที
้ (SMS) คิดค่ำบริกำรข ้อควำมละ 2 บำท
2.2 ส่งข ้อควำมสัน
2.3 ส่งข ้อควำมมัลติมเี ดีย (MMS) ค่ำบริกำรครัง้ ละ 3 บำท
2.4 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบต์ละ 1.50 บำท คิดตำมจริงเป็ นกิโลไบต์
2.5 Wi-Fi ทีค
่ วำมเร็วสูงสุด 200 Mbps. คิดอัตรำค่ำบริกำรนำทีละ 1 บำท เศษของนำทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นำที

3.

สิทธิโทรฟรี เมือ
่ ผู ้ใช ้บริกำรมีกำรโทรไปหำเลขหมำยภำยในเครือข่ำยทรูมฟ
ู เอช จะคิดค่ำค่ำใช ้บริกำรตำมจำนวนกำรใช ้งำนจริงในอัตรำตำมที่
กำหนดไว ้ในข ้อ 2.1 จนกว่ำจะวำงสำย และเมือ
่ ผู ้ใช ้บริกำรโทรไปหำเลขหมำยภำยในเครือข่ำยทรูมฟ
ู เอช จนค่ำบริกำรครบ 9 บำท (โดยกำรคิด
ิ เป็ นต ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนครัง้ และสำมำรถนำค่ำบริกำรในแต่ละครัง้
ค่ำบริกำรจะหักจำกเงินทีเ่ ติม) ภำยในวันเดียวกัน ตัง้ แต่เวลำ 00.01 นำฬกำ
้ ริการจะได้ร ับสิทธิโทรฟรี สำหรับใช ้โทรไปยังเลขหมำยในเครือข่ำยทรูมฟ
มำรวมกันได ้) ผูใ้ ชบ
ู เอช ในครัง้ ถัดไปภำยในวันเดียวกันจนถึงเวลำ
ิ ได ้ครัง้ ละไม่เกิน 60 นำที (เมือ
23.59 นำฬกำ
่ ครบ 60 นำทีระบบจะตัดสำยอัตโนมัต)ิ ไม่จำกัดจำนวนครัง้

4.

อัตรำค่ำใช ้บริกำรดังกล่ำว สำหรับกำรโทรไปยังเลขหมำยโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือโทรศัพท์พน
ื้ ฐำนทีใ่ ช ้หรือจดทะเบียนภำยในประเทศ ตลอดจน
บริกำรเสริมอืน
่ ใดตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน
้ ไม่รวมถึงกำรโทรไปยังเลขหมำยพิเศษ กำรใช ้บริกำรโทรศัพท์ทำงไกลต่ำงประเทศ บริกำรข ้ำมแดนระหว่ำง
ประเทศ และกำรใช ้บริกำรรับส่งข ้อควำมบริกำรพิเศษ และบริกำรเสริมอืน
่ ๆ

5.

ผู ้ใช ้บริกำรจะต ้องชำระค่ำบริกำรเสริม และค่ำบริกำรอืน
่ ใดนอกเหนือจำกทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 2 ในอัตรำปกติตำมจริง (ถ ้ำมี)

6.

รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ เมือ
่ เติมเงินมูลค่ำ10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บำท จะได ้รับวันใช ้งำน 30 วัน, 500 บำทจะได ้รับวันใช ้งำน 50 วัน
และ 1,000 บำท จะได ้รับวันใช ้งำน 100 วัน ทัง้ นี้ สำมำรถนำมำสะสมรวมกันได ้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

7.

เงือ
่ นไขกำรใช ้บริกำร Wi-Fi by TrueMove H
่ username
7.1 ผู ้ใช ้บริกำรสำมำรถใช ้เลขหมำยโทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ รูมฟ
ู เอช ของผู ้ใช ้บริกำรเป็ นชือ
ตำมด ้วยโดเมนเนม@truemoveH (08xxxxxxxx@truemoveH) และทำงระบบจะจัดส่ง password
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตหลังจำกทีไ่ ด ้เริม
ให ้ผู ้ใช ้บริกำรผ่ำนทำง SMS ในกำรเชือ
่ ใช ้งำนซิมทรูมฟ
ู เอช แบบเติมเงิน
ภำยใน 1 ชัว่ โมงโดยอัตโนมัต ิ
7.2 หำกผู ้ใช ้บริกำรลืม password ของ Wi-Fi by TrueMove H สำมำรถขอรับ password ใหม่ได ้โดย
ติดต่อทรูมฟ
ู เอช แคร์ 1331 หรือผ่ำนช่องทำงทีท
่ รูมฟ
ู เอช กำหนดให ้
7.3 ในระหว่ำงกำรให ้บริกำร Wi-Fi by TrueMove H ของบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต จำกัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต”)
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต(Session time out) ทุก ๆ 90 นำที เพือ
มีควำมจำเป็ นต ้องตัดระบบกำรเชือ
่ ตรวจสอบ
และบันทึกปริมำณกำรใช ้งำน หลังจำกกำรตัดกำรใช ้งำนนีแ
้ ล ้วหำกต ้องกำรใช ้งำนต่อ ผู ้ใช ้บริกำรจะต ้องปิ ด
่ มต่อสัญญำณใหม่อก
และเปิ ดกำรเชือ
ี ครัง้
7.4 ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริกำร Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริกำรติดต่อกันเกิน 10 นำที
ระบบจะทำกำร Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญำณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งำนเพียง 1 คนต่อกำรใช ้งำนอินเทอร์เน็ ต
7.5 Concurrent ในกำรเชือ
หรือ Wi-Fi ต่อครัง้ เท่ำนัน
้

8.

สิทธิใด ๆ ตำมทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนี้ ไม่สำมำรถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่ ใดได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สำมำรถโอน
ไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ใดได ้ด ้วย

9.

ิ ธิในกำรยกเลิกกำรให ้บริกำรตำมสัญญำได ้ทันที
หำกผู ้ใช ้บริกำรกระทำกำรอันเป็ นกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสท
9.1 กระทำกำรฝ่ ำฝื นข ้อห ้ำมในสัญญำ: หำกผู ้ใช ้บริกำรกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญำ ให ้ถือเป็ นกำรฝ่ ำฝื นข ้อห ้ำมในสัญญำ
“วัตถุประสงค์แห่งสัญญำ” : ผู ้ใช ้บริกำรจะต ้อง
่ สำรเฉพำะตนโดยมีเจตนำสุจริตตำมวิธก
(ก.) ใช ้บริกำรตำมรำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีเ้ พือ
่ กำรสือ
ี ำรใช ้ บริกำรเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดำ
ทั่วไปทีจ
่ ะพึงกระทำเท่ำนัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใดทีอ
่ ำจถือเอำประโยชน์ได ้ และจะไม่นำบริกำรไปใช ้ในเชิงพำณิชย์หรือให ้บริกำรต่อ
่ มต่อหรือเกีย
(ข.) ไม่ใช ้ ไม่นำบริกำรมำใช ้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำกำรใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่ เชือ
่ วข ้องกับกำรใช ้บริกำร

่ ได ้ว่ำจะก่อให ้เกิดกำรผิดศีลธรรมหรือเกิดควำมเสียหำยหรือเกิดควำมไม่เป็ น
ดังกล่ำว รวมทัง้ ไม่กระทำกำร อันมีลักษณะหรือคำดหมำยได ้หรือเชือ
ธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอืน
่ ใด ทัง้ ในทำงตรงและทำงอ ้อม หรือไม่ทำกำรรบกวน หรือก่อควำมไม่สะดวก หรือเป็ นอันตรำยต่อเครือข่ำย หรือทำ
ให ้ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำนของเครือข่ำยหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ำย เกิดควำมขัดข ้องไม่เป็ นไปตำมปกติ
่ ได ้ว่ำผู ้ใช ้บริกำรทุจริตหรือมีกำรปลอมแปลงเอกสำรในกำรสมัครใช ้
9.2 กระทำกำรทีม
่ เี หตุผลอันเชือ
หรือรับข ้อเสนอของบริกำรหรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในกำรใช ้บริกำรหรือนำบริกำรไปใช ้โดยผิดกฎหมำย
ิ ธิทจ
10. บริษัทฯ มีสท
ี่ ะแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำ หำกมีข ้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบำยของหน่วยงำน
ของรัฐทีเ่ กีย
่ วข ้องกำหนดให ้มีกำรแก ้ไข เปลีย
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขของบริกำรนีห
้ รือคำสั่งดังกล่ำวเป็ นกำรเพิม
่ ภำระในกำรดำเนินกำร
ของบริษัทฯ
ิ ธิในกำรแก ้ไข เปลีย
11. เว ้นแต่จะได ้ระบุไว ้โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่ำงอืน
่ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขและข ้อกำหนดนีไ้ ด ้ตำมควำม
เหมำะสมโดยจะแจ ้งให ้ทรำบล่วงหน ้ำอย่ำงน ้อย 30 วันผ่ำนทำงช่องทำงทีบ
่ ริษัทฯ พิจำรณำเห็นสมควร

12. รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีส้ ำมำรถใช ้ได ้ถึงวันที 30 พฤศจิกำยน 2560
13. รำยกำรส่งเสริมกำรขำยนีอ้ ยูภ่ ำยใต ้เงือ่ นไขทีบ่ ริษัทฯกำหนด ผู ้ใช ้บริกำรจะต ้องศึกษำข ้อมูลเพิม่ เติมก่อนเลือกใช ้บริกำรที่ www.truemove่ มต่อระบบ 3G ที่ www.truemove-h.com/apn หรือ ทรูมฟ
h.com และสำหรับกำรตัง้ ค่ำเชือ
ู เอช แคร์ โทร 1331 หรือสอบถำมพนักงำนขำย

