เง�อนไขรายการสงเสริมการขาย :

1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผูใชบริการอินเทอรเน็ตทรูออนไลน หรือผูใชบริการอินเทอรเน็ตทรูออนไลนรวมกับบริการทรูวิชั่นส
และทรูมูฟเอช ในนามบุคคลธรรมดา ซึ่งแจงความประสงคขอชำระคาบริการเหมาจายรายเดือนอัตโนมัติ ผานบัญชีธนาคาร
หรือบัตรเครดิตเทานั้น โดยผูใชบริการขางตนจะไดรับสิทธิพิเศษดังนี้สวนลดคาบริการ 2% ผูใชบริการจะไดรับสวนลด
คาบริการคิดเปน 2% ของคาบริการเหมาจายรายเดือนตามรายการสงเสริมการขายหลักที่บริษัทฯกำหนด
โดยไมรวมถึงคาบริการเสริมอ�นๆ
2. ผูใชบริการสามารถรับสิทธิพเิ ศษตามสงเสริมการขายนี้ไดระหวางวันที่ 1 ส.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2564
3. สวนลดคาบริการใดๆจะไดรับการคำนวณกอนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สิทธิพิเศษตามรายการสงเสริมการขายนี้จะสิ้นสุดลง
หากมีเหตุทำใหบริษัทฯไมสามารถขอรับชำระคาบริการเหมาจายรายเดือนอัตโนมัติผานบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตได
อาทิ การยกเลิกคำขอ การเปลี่ยนแปลงขอมูลบัญชีขอมูลบัตรเครดิต เปนตน หรือมีการระงับบริการไมวาดวยเหตุใดๆ
4. รับ 100 ทรูพอยท
4.1 สิทธิพิเศษนี้ เฉพาะผูใชบริการอินเทอรเน็ตทรูออนไลน หรือผูใชบริการอินเทอรเน็ตทรูออนไลน รวมกับ
บริการทรูวิชั่นสและทรูมูฟเอช ในนามบุคคลธรรมดา ซึ่งแจงความประสงคขอชำระคาบริการเหมาจายรายเดือนอัตโนมัติ
ผานบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตครั้งแรกเทานั้น
4.2 ผูใชบริการสามารถรับทรูพอยทผา นบัญชีทรูไอดีเทานัน้ หากผูใชบริการยังไมมบี ญ
ั ชีทรูไอดี ผูใชบริการจำเปน
ตองสมัครบัญชีทรูไอดีกอนการขอรับสิทธิพิเศษขางตน ผูใชบริการจะไดรับคะแนนทรูพอยทเขาบัญชีทรูยูภายในระยะเวลา
45 วัน หลังจากครบกำหนดรอบคาบริการแรกและการชำระคาบริการอัตโนมัตผิ า นบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตเสร็จสมบูรณ
การใชทรูพอยท ใหเปนไปตามขอกำหนดและเง�อนไขของ “ทรูยู”
5. วิธีการสมัครใชบริการ : ผูใชบริการสามารถสมัครใชบริการหักชำระคาบริการอินเทอรเน็ตทรูออนไลน หรือคาบริการ
อินเทอรเน็ตทรูออนไลนรวมกับบริการทรูวิชั่นสและทรูมูฟเอช ผานบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคารแบบอัตโนมัติ โดยผาน
ชองทางตามวิธีการที่ปรากฏในตาราง ดานลางนี้
รูปแบบการสมัครหักชำระคาบริการอินเทอรเน็ตทรูออนไลน
หรือคาบริการอินเทอรเน็ตทรูออนไลนรว มกับบริการทรูวชิ น่ั สและทรูมฟู เอช

ชองทางสมัครใชบริการ

หักชำระผานบัตรเครดิต*

ทรูชอ็ ป, ทรูคอลเซ็นเตอร 1242
ธนาคารเจาของบัตร

หักชำระผานบัญชีธนาคาร*

ทรูชอ็ ป, ธนาคารเจาของบัญชี

6. ผูใชบริการซึ่งรับสิทธิ Employee Privilege รวมถึงผูใชบริการซึ่งชำระคาบริการเหมาจายราย 6 เดือน และราย
12 เดือน ไมสามารถเขารวมรับสิทธิพิเศษนี้ ได
7. ผูใชบริการสามารถรับสิทธิพิเศษขางตนไดเพียง 1 สิทธิเทานั้น ผูใชบริการจะไดรับสิทธิพิเศษนี้ เม�อบริการอินเทอรเน็ต
ยังคงสถานะการใชบริการตามปกติเทานัน้ หากมีการโอนสิทธิผูใชบริการ หรือยกเลิก หรือการระงับบริการไมวา ดวยสาเหตุใดๆ
สิทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุดลงทันที
8. สิทธิพิเศษนี่ ไมสามารถแลกหรือคืนเปนเงินสดได และไมสามารถนำไปหักกลบลบหนี้คาบริการอ�นไดสิทธิพิเศษนี้ ไมสามารถ
ใชรวมกับสิทธิพิเศษอ�นๆได
9. บริษัทฯมีสิทธิแก ไขเปลี่ยนแปลงขอกำหนดและเง�อนไขของรายการสงเสริมการขายนี้ตามความเหมาะสม โดยอาจแจงให
ผูใชบริการทราบลวงหนาผานชองทางการส�อสารทั่วไปของบริษัทฯ

Promotion terms and conditions :

1. This privilege is for True Online users. or using True Online Internet users in conjunction with
the service True Visions and True Move H on behalf of a natural person who request for automatic
monthly lump sum payment via bank account or credit card only. The above service users will be
entitled to the following privileges: 2% service fee discount. The service user will receive a service fee
discount of 2% of the monthly package fee according to the main promotion set by the Company.
This does not include any additional service charges.
2. Users can receive special privileges according to this promotion during 1 August 2021 – 31 December 2021.
3. Any service discounts will be calculated before VAT is included. The privileges under this promotion
will be terminated if there is a reason that the Company is unable to request automatic monthly
package payment via bank account or credit card, such as canceling the request change of account
information credit card information, etc., or the service is suspended for any reason.
4. Get 100 True Points
4.1 This privilege Only for True Online users. or using True Online Internet users in conjunction
with True Visions and True Move H services. On behalf of a natural person who request for
automatic monthly lump sum payment via bank account or credit card for the first time only.
4.2 Users can receive True Points through TrueID account only. If the service user does not have
a TrueID account Users are required to apply for a TrueID account before applying for the above
privileges. Users will receive True Points into TrueYou account within 45 days after the first service
cycle and automatic payment via bank account or credit card is complete. Using True Point to comply
with the terms and conditions of "True You”.
5. How to apply for the service : Users can apply for the service to pay for True Internet service online.
or True Online Internet service fees in conjunction with True Visions and True Move H services via
credit card or automatic bank account through the methods shown in the table below.
Application form for payment of True Internet service fees
online or True Online Internet service fees in conjunction
with True Visions and True Move H services

Subscription Channel

Deducted by credit card *

True Shop, True Call Center 1242,
Cardholder Bank

Deducted via bank account *

True Shop , Account Owner Bank

6. Employees who are entitled to Employee Privilege, including users who pay 6- monthly and
12-month flat-rate service users are noteligible to participate in this privilege.
7. Users can receive only 1 privilege above. Users will receive this privilege. Only when the internet
service maintains the normal service status. If there is a transfer of the user's rights or cancel or
suspend the service for any reason This privilege will end I immediately.
8. This privilege cannot be redeemed or returned for cash. and cannot be used to offset other
service charges. This privilege cannot be used in conjunction with other privileges.
9. The company has the right to amend the terms and conditions of this promotion as appropriate.
The service may be notified in advance through the Company's general communication channels.

