แพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ 4G Max ราคา 1099 คิดค่ าบริการเหมาจ่ ายขัน้ ต่ารายเดือน 1099 บาท/เดือน
ผู้ใช้ บริการจะได้ รับสิทธิใช้ บริการพร้ อมส่วนลด ดังนี ้
(บริการหลัก: ทรูออนไลน์ + ทรูวิช่ ันส์ + ทรูมูฟเอช)
(1)
บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูงสุด (ดาวน์โหลด/อัพโหลด) 200/50 Mbps. เฉพาะพื ้นที่โครงข่าย FTTH เท่านัน้
(2)
บริการหมายเลขโทรศัพท์บ้านทรู 1 หมายเลข (2.1) รับสิทธิ์คา่ บริ การรายเดือนอัตราพิเศษเพียงเดือนละ 100 บาท โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทกุ
เครือข่ายได้ 150 นาที/เดือน (2.2) โทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อยูใ่ นแพ็กเกจตลอด 24 ชัว่ โมง ค่าโทรส่วนที่เกินหรือไม่เข้ าร่วมในแพ็กเกจ ผู้ใช้ บริการ
ต้ องชาระค่าบริการเพิ่มเติมในอัตราดังนี ้ โทรเบอร์ บ้านในจังหวัดเดียวกันครัง้ ละ 3 บาท โทรเบอร์ บ้านต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทกุ
เครือข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที
(3)
บริการโทรทัศน์บอกรับเป็ นสมาชิกทรูวชิ นั่ ส์ แพ็กเกจเอ็นจอย เอชดี
(4)
บริการ TrueSmartChoice 4Gmax 799 โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรู มูฟ เอช (1 เลขหมาย ) (2.1) โทรทุกเครือข่ายจานวน 300 นาที/เดือน ค่าบริการคิดเป็ นนาที
เศษของนาทีคิดเป็ นหนึ่งนาที คิดทุกครัง้ ที่โทร (ค่าโทรส่วนที่เกินแพ็กเกจคิดตามจริง นาทีละ 1.50 บาท) ( 4.2) บริการส่งข้ อความสัน้ (SMS) ระหว่าง
โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ และจดทะเบียนภายในประเทศ ข้ อความละ 3 บาท (4.3) บริ การส่งข้ อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนทีที่ใช้ และจด
ทะเบียนภายในประเทศ ครัง้ ละ 5 บาท (4.4) บริการ 4G ที่ความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 42 เมกะ
บิตต่อวินาที (Mbps) และบริการEDGE/GPRS รวมกันเป็ นจานวน 15 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน้ จะใช้ ได้ ไม่จากัดปริมาณที่ความเร็วสูงสุดไม่เกิน
384 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทังนี
้ ้ ความเร็วในการใช้ บริการขึ ้นอยูก่ บั สถานที่ที่มีการใช้ บริการ จานวนผู้ใช้ บริการร่วมกันต่อ Cell site ในขณะนัน้
และประเภทของอุปกรณ์ที่นามาร่วมใช้ บริการ (4.5) บริการ Wi-Fi ที่ความเร็วสูงสุด 200 เมกะไบต์ตอ่ วินาที (Mbps) ไม่จากัดปริ มาณการใช้ (บริการ Wi-Fi
เป็ นบริการที่ เรียลมูฟ นามาให้ บริการ โดยไม่รวมอยูใ่ นค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี ้ โดยเรียลมูฟ หรื อผู้ให้ บริการ Wi-Fi สามารถปรับเปลี่ยน
พื ้นที่ในการให้ บริ การได้ ตามความเหมาะสม) (4.6) แพ็กเกจนีไ้ ม่สามารถใช้ งานร่วมกับ Multi Sim ได้ (4.7) ผู้ใช้ บริการตกลงว่าเมื่อสมัครใช้ บริการตาม
รายการส่งเสริมการขาย TrueSmartChoice 4Gmax นี ้ จะไม่สามารถสมัครเพื่อเข้ าร่วมรับส่วนลดสาหรับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย
อื่น ๆ ได้ และไม่สามารถเปลี่ยนความเร็ว (Speed) ที่ใช้ บริการตามรายการส่งเสริมการขายนีใ้ ห้ น้อยลงได้ จนกว่าจะครบระยะเวลา 12 เดือนนับ
จากวันที่เริ่มใช้ บริการ (4.8 ) กรณีที่ผ้ ใู ช้ บริการยกเลิกการใช้ บริการใดบริการหนึ่ง ตามรายการส่งเสริมการขาย True Smart Choice หลัก สิทธิ์ที่
ผู้ใช้ บริการได้ รับตามรายการส่งเสริมการขาย TrueSmartChoice 4Gmax นี ้ จะสิ ้นสุดทันที โดยเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ งานร่วมกับรายการ
ส่งเสริมการขายดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนไปใช้ รายการส่งเสริมการขายในราคาปกติ 799 บาท โดยมีผลในรอบบิลถัดไป ทังนี
้ ้ ผู้ใช้ บริการจะสามารถ
เลือกเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายได้ ภายหลัง (4.9) กรณี ผู้ใช้ บริการยกเลิกการใช้ บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ดงั กล่าว เปลี่ยนแปลง
รายการส่งเสริมการขาย เปลี่ยนจากระบบรายเดือนเป็ นระบบเติมเงิน ย้ ายค่ายเบอร์ เดิม หรือโอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ บริการ สิทธิ์ฟรี คา่ บริ การรายเดือนที่
ได้ รับตามรายการส่งเสริมการขายนี ้ จะสิ ้นสุดลงทันที หากต้ องการรับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี ้ ผู้ใช้ บริการจะต้ องเปิ ดเลขหมาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ หรือเปลี่ยนมาจากแพ็กเกจของบริการคอนเวอร์ เจนแบบเดิม ในระบบรายเดือน และกาหนดให้ ระยะเวลาการใช้ งานรายการ
ส่งเสริมการขายเป็ นไปตามเงื่อนไขที่รายการส่งเสริมการขาย TrueSmartChoice กาหนด
(5)
รับสิทธิชม แพ็กเกจ TrueID Unlimited HD สาหรับ ดูบนโทรศัพท์เคลื่อนที่/แท็บเล็ต/เว็บไซด์ ฟรี นาน 12 เดือน(รอบบิลที่1-12 นับจากวันที่เริ่ มรับสิทธิครัง้
แรก) และยังมีสถานะการใช้ บริ การเป็ นปกติอยู่ (Active Status)
เงื่อนไขการสมัครบริการแพ็กเกจทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ 4G Max
• ลูกค้ าที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คล สาหรับทุกบริการ ต้ องจดทะเบียนภายใต้ ชื่อ หมายเลขบัตรประชาชนเดียวกัน สถานที่ติดตัง้ และที่อยู่
ในการจัดส่งบิล ต้ องเป็ นสถานที่เดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกันทุกประการ • ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุดของแพ็กเกจให้ บริการเฉพาะพื ้นที่ที่มีโครงข่ายพร้ อม
ให้ บริการเท่านัน้ ความเร็วอินเทอร์ เน็ตจริงที่ได้ รับ ขึ ้นอยูก่ บั ลักษณะของโครงข่าย ระยะการเดินสาย และปริมาณผู้ใช้ งานในพื ้นที่นนๆ•
ั ้ สิทธิพิเศษจากบริการ
อินเทอร์ เน็ต: ฟรีคา่ ติดตัง้ 2,600 บาท และสิทธิ์ยืม WiFi Router มูลค่าสูงสุด 3,900 บาท พร้ อมรับส่วนลดค่าแรกเข้ าเหลือเพียง 890 บาท (สุทธิ) จากปกติ
2,000 บาท • รับสิทธิ์ฟรีคา่ ติดตังกล่
้ องทรูวิชนั่ ส์ และค่าประกันกล่องทรูวิชนั่ ส์ รวมมูลค่า 4,500 บาท• ลูกค้ าทีส่ มัครในนามนิติบคุ คล รับสิทธิพิเศษฟรี ค่าแรก
เข้ า 2,000 บาท โดยงดเว้ นสิทธิการรับบัตรทรูการ์ ด • หากลูกค้ า ยกเลิก/เปลีย่ นแปลงก่อนครบอายุสญ
ั ญา 12 เดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าแรก
เข้ าและค่าติดตังตามมู
้
ลค่าที่ได้ งดเว้ นให้ ในวันทีส่ มัครบริการ รวมถึงต้ องส่งคืนอุปกรณ์ในสภาพที่ • ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข้ า, ค่าติดตัง้ และค่าอุปกรณ์ยงั ไม่
รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม • สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขนี ้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสด หรือของอื่นใดได้ • เงื่อนไขอื่นๆเป็ นไปตามที่ บริษัท ทรู
อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน่ จากัด และ/หรือ บริษัท เรียล มูฟ จากัด และ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน่ จากัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิชนั่ ส์
กรุ๊ป กาหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษโดยจะแจ้ งให้ ทราบผ่านช่องทางที่เห็นสมควร
• ข้ อสงวนสิทธิ์ และข้ อจากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์ • โปรดตรวจสอบพื ้นที่ให้ บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตา่ งประเทศในช่วงเวลา 18.00 - 24.00
น. ที่มีการใช้ งานหนาแน่นอาจทาให้ ความเร็วในการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตลดลง • ความเร็วในการเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับโครงข่าย

ไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดทีแ่ ท้ จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ตา่ งประเทศ อาจขึ ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น สายภายในของผู้ใช้ บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึง
อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ ของเว็บไซต์ที่ผ้ ใู ช้ บริการเข้ าเยี่ยมชมและปั จจัยอื่นๆ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนสมัครบริการ

