แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์ ราคา 699 คิดค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ารายเดือน 699 บาท/เดือน
ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการพร้อมส่วนลด ดังนี้
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิชันส์ + ทรูมูฟเอช)
1. บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 50/20Mbps.
2. บริการหมายเลขโทรศัพท์บา้ นทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิ์ค่าบริการรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายได้ 150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยู่ในแพ็กเกจตลอด 24 ชั่วโมง ค่าโทรส่วนที่เกิน
หรือไม่เข้าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้บริการต้องชาระค่าบริการเพิ่มเติมในอัตราดังนี้ โทรเบอร์บ้านในจังหวัดเดียวกันครั้งละ 3 บาท โทร
เบอร์บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
3. บริการโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิกทรูวชิ ั่นส์ แพ็กเกจเอ็นจอย เอชดี
4. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 399 (จานวน 1 เลขหมาย ) (4.1) โทรทุกเครือข่าย
คิดค่าบริการตามจริง คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที คิดทุกครั้งที่โทร นาทีละ 1.50 บาท ( 4.2) บริการส่งข้อความสั้น (SMS)
ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้อความละ 3 บาท (4.3) บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์
เคลื่อนทีที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศ ครั้งละ 5 บาท (4.4) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และ
บริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการEDGE/GPRS รวมกันเป็นจานวน 5 กิกะไบต์ (GB) หลังจาก
นั้น จะใช้ได้ไม่จากัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทั้งนี้ ความเร็วในการใช้บริการขึ้นอยู่กับสถานที่ที่มี
การใช้บริการ จานวนผู้ใช้บริการร่วมกันต่อ Cell site ในขณะนั้น และประเภทของอุปกรณ์ที่นามาร่วมใช้บริการ (4.5) บริการ Wi-Fi ที่
ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้ (บริการ Wi-Fi เป็นบริการที่ เรียลมูฟ นามาให้บริการ โดยไม่รวมอยู่ใน
ค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยเรียลมูฟ หรือผู้ให้บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการให้บริการได้ตามความเหมาะสม)
(4.5) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (บริการ Wi-Fi เป็นบริการที่ เรียลมูฟ นามา
ให้บริการ โดยไม่รวมอยู่ในค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยเรียลมูฟ หรือผู้ให้บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการ
ให้บริการได้ตามความเหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Multi Sim ได้ (4.7) แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 399 นี้
จะไม่สามารถขอรับส่วนลดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วได้ ตลอดอายุสัญญา 12 เดือน (4.8) กรณียกเลิกบริการใดบริการหนึ่ง ใน
แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ไฟเบอร์ 699 บาท ก่อนครบอายุสัญญา 12 เดือน สิทธิ์ในการใช้งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS จานวน 5 กิกะไบต์
(GB) จะสิ้นสุดลงทันที และมีค่าบริการ 399 บาท ในรอบบิลถัดไป ( ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจได้ภายหลัง) (4.9) กรณีที่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงบริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เปลี่ยนแพ็กเกจ เปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติม ย้ายค่ายเดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ให้บริการ
สิทธิ์ในการใช้งานบริการ 4G และ 3G/EDGE/GPRS จานวน 5 กิกะไบต์ (GB) จะสิ้นสุดลงทันที หากต้องการใช้งานต่อ จะต้องเปิดเบอร์ใหม่
รายเดือน และกาหนดให้ระยะเวลาการใช้งานสิ้นสุดตามเดิม
5. รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที่1-12 นับจากวันที่
เริ่มรับสิทธิครั้งแรก) และยังมี สถานะการใช้บริการเป็นปกติอยู่ (Active Status)

เงือนไขการสมัครบริการแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์
• ลูกค้าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สาหรับทุกบริการ ต้องจดทะเบียนภายใต้ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน
สถานที่ตดิ ตั้ง และที่อยู่ในการจัดส่งบิล ต้องเป็นสถานที่เดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกันทุกประการ • แพ็กเกจความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด 50
Mbps. ให้บริการเฉพาะพื้นที่ที่มีโครงข่ายที่พร้อมให้บริการเท่านั้น ความเร็วอินเทอร์เน็ตจริงที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงข่าย ระยะการ
เดินสาย และปริมาณผู้ใช้งานในพื้นที่นั้นๆ• สิทธิพิเศษจากบริการอินเทอร์เน็ต: ฟรีค่าติดตั้ง 2,600 บาท และสิทธิ์ยมื Dual-band WiFi Router
4ports มูลค่าอุปกรณ์รวมสูงสุด 6,975 บาท (ตามเงื่อนไขของพื้นที่ให้บริการ) พร้อมรับส่วนลดค่าแรกเข้าเหลือเพียง 890 บาท (สุทธิ) จาก
ปกติ 2,000 บาท • ลูกค้าที่สมัครในนามนิติบุคคล รับสิทธิพิเศษฟรี ค่าแรกเข้า 2,000 บาท โดยงดเว้นสิทธิการรับบัตรทรูการ์ด • หากลูกค้า
ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงก่อนครบอายุสัญญา 12 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตั้งตามมูลค่าที่ได้งดเว้นให้ในวันที่
สมัครบริการ • ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข้า, ค่าติดตั้ง และค่าอุปกรณ์ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม • สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ไม่
สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ • เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จากัด และ/หรือ บริษัท เรียล
มูฟ จากัด และ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป กาหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางที่เห็นสมควร

• ข้อสงวนสิทธิ์ และข้อจากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์ • โปรดตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ต่างประเทศใน
ช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ที่มีการใช้งานหนาแน่นอาจทาให้ความเร็วในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตลดลง • ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือ
ความเร็วของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดที่แท้จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศ อาจขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย เช่น สายภายในของผู้ใช้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมและ
ปัจจัยอื่นๆ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนสมัครบริการ

