เงื่อนไข GIGABIT Package
 ผูใ้ ช้บริการต้องใช้บริการติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนเป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในสัญญาคาขอใช้บริการ และ
โปรโมชันในแพ็
่
กเกจมีอายุสญ
ั ญา 12 เดือน
 ราคาค่าบริการตามแพ็กเกจยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
 รายการส่งเสริมการขายนี้ สมัครได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านัน้ โดยผูใ้ ช้บริการจะต้องจดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา สาหรับทุก
บริการตามรายการส่งเสริมการขาย Hole in One ภายใต้ทอ่ี ยู่ตดิ ตัง้ เดียวกัน และทีอ่ ยูใ่ นการส่งบิลทุกบริการจะต้องเป็นสถานที่
เดียวกันและมีรอบบิลเดียวกันทุกบริการ
 พิเศษ ค่าแรกเข้า 890 บาท จากอัตราปกติ 2,000 บาท (ชาระ ณ วันติดตัง้ )
 ลูกค้าทรูออนไลน์ปจั จุบนั สามารถเปลีย่ นแพ็กเกจจากความเร็วเดิมของท่านเป็ นความเร็วใหม่ 1 GIGABIT Package โดยฟรี
ค่าธรรมเนียมค่าแรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท ตามเงื่อนไขทีบ่ ริษทั กาหนด
 ผูใ้ ช้บริการได้รบั สิทธิยมื อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (GPON Router) มูลค่า 3,900 บาท และ อุปกรณ์เพิม่ สัญญาณ WiFi (Dual
Band WiFi Router 4 ports) มูลค่า 3,075 บาท ตามมาตรฐานการติดตัง้ บริการทีท่ างบริษทั กาหนด (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 ได้รบั ยกเว้น ค่าติดตัง้ และเดินสายอินเทอร์เน็ต มูลค่า 2,600 บาทตามระยะสายทีท่ างผูใ้ ห้บริการกาหนด ทัง้ นี้ ผูใ้ ช้บริการตกลงใช้
บริการตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ในสัญญาคาขอใช้บริการ (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 ได้รบั ยกเว้น ค่าติดตัง้ บริการ True Visions และ ฟรี ค่าประกันกล่องรับสัญญาณ True Visions มูลค่ารวม 4,500 บาท สาหรับแพ็กเกจ
ทีเ่ ป็ น Convergence (ราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
 ได้รบั สิทธิอั์ พเกรดอุปกรณ์เพิม่ สัญญาณ WiFi (Access Point: AP) จากรุ่นมาตรฐานเป็ นรุ่นพิเศษ เพื่อรองรับการใช้งานทีด่ มี ากยิง่ ขึน้
ซึง่ เป็ นอุปกรณ์ขายขาดในราคาพิเศษเพียง 5,500 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ต่อ 1 ชุดอุปกรณ์เท่านัน้ (ชาระเงินสดโดยตรงกับตัวแทน
ติดตัง้ ณ วันติดตัง้ บริการ) สาหรับลูกค้าปจั จุบนั และลูกค้าใหม่
รายะเอียดของอุปกรณ์ขายขาด WiFi Access Point รุ่นพิเศษ ดังนี้ : Model D-Link DIR895-L รองรับ 1 Gbps Interface ผ่าน LAN
ั ยแวดล้อมอืน่
และสามารถใช้งานแบนวิธสูงสุด 850 Mbps ผ่าน WiFi ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั ความสามารถของอุปกรณ์ทม่ี าเชื่อมต่อ และปจจั
เช่น การใช้งานเว็บไซด์ต่างๆ เป็ นต้น
หมายเหตุ :
การรับสิทธิราคาพิ
เศษนี้ ผูส้ มัครบริการจะต้องแจ้งขอรับสิทธิ ์ ณ วันทีส่ มัครบริการกับพนักงานขายเท่านัน้ เพราะเป็ นราคาโปรโมชัน่ ณ
์
จุดขาย หากแจ้งภายหลังหรือแจ้ง ณ วันติดตัง้ ผูใ้ ช้บริการจะไม่ได้รบั สิทธิราคานี
้ โดยจะต้องติดต่อขอซือ้ อุปกรณ์ดงั กล่าวกับตัวแทน
์
ติดตัง้ ในราคา 7,900 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) (ชาระเงินสดโดยตรงกับตัวแทนติดตัง้ ณ วันติดตัง้ บริการ)
 ผูใ้ ช้บริการปจั จุบนั True Online / True Visions /ทรูมฟู เอช สามารถขอรับสิทธิแพ็กเกจนี้ได้การให้บริการอินเทอร์เน็ตของ True
Online เฉพาะพืน้ ทีม่ ขี า่ ยสาย FTTH ทีโ่ ครงข่ายพร้อมให้บริการตามเงื่อนไขของแพ็กเกจ
 กรณีผใู้ ช้บริการยกเลิกบริการ ผูใ้ ช้บริการต้องคืนอุปกรณ์โมเด็มและอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณ True Visions บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
เรียกเก็บค่าแรกเข้าและค่าติดตัง้ ตามมูลค่าทีไ่ ด้งดเว้นให้ในวันทีส่ มัครบริการ
 แพ็กเกจใหม่ Gigabit1599 รับสิทธ์ใช้งานระหว่างอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แพ็กเกจ 1 Gbps. และ บริการทรูวชิ นส์
ั ่ เอ็นจอย เอชดี และรับ
ซิมรายเดือนแพ็กเกจ TruePremiumChoice 899 Net 20GB จานวน1 ซิม พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาทีต่อเดือน
 แพ็กเกจ Gigabit 2899 รับสิทธ์ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แพ็กเกจ 1 Gbps.
 แพ็กเกจ Gigabit 2999 เลือกรับสิทธ์ใช้งานระหว่าง (1) เลือกอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แพ็กเกจ 1 Gbps. และ บริการทรูวชิ นส์
ั ่ แพ็กเกจแพล
ทีนมั เอชดี หรือ (2) เลือกอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ พร้อมซิมการ์ดแบบรายเดือนแพ็กเกจ TruePremiumChoice 4G Fun 35GB 799 บาท
จานวน 3 ซิม พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายซิมละ 200 นาทีต่อเดือน

 แพ็กเกจ Gigabit 3999 รับสิทธ์ใช้งานระหว่างอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์แพ็กเกจ 1 Gbps. และ บริการทรูวชิ นส์
ั ่ แพ็กเกจแพลทีนมั เอชดี
พร้อมซิมรายเดือนแพ็กเกจ TruePremiumChoice 4G Fun 50GB 799 จานวน 3 ซิม พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่ายซิมละ 200 นาทีต่อ
เดือน
 แพ็กเกจ Gigabit 2999 และ 3999 ทีม่ บี ริการทรูมฟู เอชแบบรายเดือน ต้องเปิ ดใช้บริการอย่างน้อย 2 ซิม และต้องเป็ นซิมใหม่อย่าง
น้อย 1 ซิมในวันสมัครแพ็กเกจทุกกรณี
ั บนั สามารถนาเบอร์รายเดือนเดิมซึง่ มีค่าบริการรายเดือนมากกว่า 499 บาทขึน้ ไป มาเข้าร่วมแพ็กเกจ Gigabit
 ลูกค้าทรูมฟู เอชปจจุ
2999 และ 3999 ได้ และจะต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนทรูมฟู เอชตามปกติ (ส่วนเพิม่ จากแพ็กเกจ Gigabit 2999 และ 3999) โดยจะ
ได้รบั ปริมาณอินเทอร์เน็ตเพิม่ 35GB สาหรับแพ็กเกจ Gigabit 2999 และ 50GB สาหรับแพ็กเกจ Gigabit 3999
 ไม่สามารถเปลีย่ นแปลงความเร็วและแพ็กเกจทรูมฟู เอชรายเดือนได้ ตลอดอายุสญ
ั ญา 12 เดือน
 อัตราค่าบริการทรูมฟู เอชอื่นๆ : ค่าโทร 1.50 บาท/นาที, SMS 3 บาท/ข้อความ, MMS 5บาท/ครัง้
 แพ็กเกจ TruePremiumChoice 4G Fun 35GB/50GB รับสิทธิใช้งาน WiFi by TrueMove H ทีค่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps) ไม่จากัดปริมาณการใช้งาน (หากถูกระงับบริการจะไม่สามารถใช้บริการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ) สามารถตรวจสอบพืน้ ที่ 4G|3G และ
WiFi by Truemove H ได้ท่ี www.truemove-h.com/wifi
 รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถร่วมสิทธิส่์ วนลดอื่นใดได้ เนื่องจากเป็ นรายการส่งเสริมการขายพิเศษ
 รับสิทธิสมัครบริการโทรศัพท์บา้ นทรู โดยจ่ายเพียงเดือนละ 100 บาท รับค่าโทร 150 นาทีสาหรับโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ุกเครือข่าย
24 ชัวโมงทั
่
วประเทศ
่
พิเศษ ฟรีค่าติดตัง้ 3,350 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
(ค่าโทรส่วนทีเ่ กินหรือไม่เข้าร่วมในแพ็กเกจ ผูใ้ ช้บริการต้องชาระค่าบริการเพิม่ เติมในอัตราดังนี้ โทรเบอร์บา้ นในจังหวัดเดียวกันครัง้ ละ
3 บาท โทรเบอร์บา้ นต่างจังหวัดและโทรหาโทรศัพท์เคลื่อนทีท่ ุกเครือข่าย นาทีละ 3 บาทต่อนาที)
 สิทธิพเิ ศษ ผูใ้ ช้บริการจะได้รบั ชมเป็ นแพ็กเกจ Unlimited HD นาน 12 เดือน (True ID) คิดค่าบริการเฉพาะการใช้งานตามจริงของ
อินเทอร์เน็ต
 สาหรับแพ็กเกจ Gigabit “1 Gbps.” คือความเร็วสูงสุดทีส่ ญ
ั ญาณวิง่ มาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณทีต่ ดิ ตัง้ ภายในที่
พักอาศัย
 ผูใ้ ช้บริการสามารถรับสิทธิไม่ครบทุกบริการได้ ทัง้ นี้ สิทธิใดๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้และลูกค้าไม่ได้ขอรับบริการจะ
ไม่สามารถแลก หรือเปลีย่ นเป็ นเงินสดหรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิตบิ ุ คคลอื่นใดได้ดว้ ย
 บัตรทรูการ์ดจะถูกจัดส่งภายใน 60 วัน หลังจากชาระค่าบริการรอบบิลแรกแล้ว
 บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ห้ามนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือนาไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล
ในลักษณะทีบ่ ุคคลธรรมดาโดยทัวไปพึ
่ งใช้งาน
หากพบการใช้งานผิดประเภททางผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิในการยกเลิกบริการหรือลด
ความเร็วลงโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามที่ บริษทั ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชัน่ จากัด และ/หรือ บริษทั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่
จากัด และ/หรือ บริษทั เรียล มูฟ จากัด และ/หรือ บริษทั ทรู วิชนส์
ั ่ กรุ๊ป จากัด กาหนด
 ผูใ้ ห้บริการมีสทิ ธิในการเปลีย่ นแปลงสิทธิพเิ ศษโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิม่ เติมก่อนสมัครบริการที่
www.trueonline.com
ข้อสงวนสิ ทธิ์ และข้อจำกัดควำมรับผิดชอบทรูออนไลน์ • โปรดตรวจสอบพืน้ ทีใ่ ห้บริการ • การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์
ต่างประเทศในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ทีม่ กี ารใช้งานหนาแน่นอาจทาให้ความเร็วในการใช้บริการตามสัญญาณลดลง • ความเร็วใน
การเชื่อมต่อ คือความเร็วของคอมพิวเตอร์ทเ่ี ชื่อมต่อกับโครงข่ายไม่ใช่ความเร็วในการดาวน์โหลดทีแ่ ท้จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์
ต่างประเทศ อาจขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัย เช่น สายภายในของผูใ้ ช้บริการ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์เซิฟเวอร์และเราท์เตอร์ของ
ั ยอื่นๆ
เว็บไซต์ทผ่ี ใู้ ช้บริการเข้าเยีย่ มชมและปจจั

