ข้ อกําหนดและเงือนไข “แพ็กเกจทรูซูเปอร์ ไฟเบอร์ เกมเมอร์ โปร แพ็ก”
สิทธิพิเศษ แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ เกมเมอร์ โปรแพ็ก ให้ บริ การโดย บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด (“ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล”) รวมเรี ยกว่า “ทรู มูฟ เอช”, และ/หรื อ บริ ษัท ทรู อิน เทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัด (“ทรู อินเทอร์ เน็ต คอร์ ปอเรชัน”) และ/หรื อบุคคลทีสาม (ถ้ ามี) รวม
ทังหมดเรี ยกว่า “บริ ษัทฯ”

• สําหรับลูกค้าเกมเมอร์ ทจดทะเบี
ี
ยนในนามบุคคลธรรมดาเท่านัน สําหรับทุกบริการต้ องจดทะเบียนภายใต้ ชอและหมายเลขบั
ื
ตร ประชาชนเดียวกัน สถานที
ติดตัง และทีอยู่ในการจัดส่งบิล ต้ องเป็ นสถานทีเดียวกัน และมีรอบบิลเดียวกันทุกประการ • รับสิทธิ ได้ ทงลู
ั กค้ าใหม่ และลูกค้ าปั จจุบนั ทีต้ องการเปลียนแพ็กเกจ
เมือใช้ งานมาแล้ วครบ 12 เดือน • แพ็กเกจความเร็ วดาวน์โหลด สูงสุด 200Mbps., 300 Mbpsให้ บริ การเฉพาะพืนทีทีมีโครงข่าย FTTH พร้ อมให้ บริ การเท่านัน
ความเร็วอินเทอร์ เน็ต จริ งทีได้ รับ ขึนอยูก่ บั ลักษณะของโครงข่าย การเดินสาย และปริมาณผู้ใช้ งานในพืนทีนันๆ • สิทธิพิเศษจากบริ การอินเทอร์ เน็ต : ฟรีค่าติดตัง
2,600 บาท และสิทธ์ยืมอุปกรณ์ เชือมต่ออินเทอร์ เน็ต Gigatex Fiber Router มูลค่าสูงสุด 3,900 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมุลค่าเพิม) • รับส่วนลดค่าแรกเข้ าเหลือ
เพียง 890 บาท จากปกติ 2,140 บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม) ตามทีบริ ษัทฯกําหนด • หากลูกค้ ายกเลิก/เปลียนแปลงก่อนครบอายุสญ
ั ญา 12 เดือน บริษัทขอสงวน
สิทธิในการเรี ยกเก็บค่าแรกเข้ าส่วนทีเหลือและค่าติดตังตามมูลค่าทีได้ งดเว้ นให้ ในวันทีสมัครบริการ • ราคาแพ็กเกจ, ค่าแรกเข้ า, ค่าติดตัง และค่าอุปกรณ์ ยังไม่
รวมภาษี มลู ค่าเพิม • สิทธิพิเศษใดๆ ตามข้ อกําหนดและเงือนไขนีไม่สามารถแลกเปลียนเป็ นเงินสด หรื อของอืนใดได้ • เงือนไขอืนๆ เป็ นไปตามที บริษัท ทรู
อินเทอร์เน็ต คอร์ ปอเรชัน จํากัดและ/หรื อ บริ ษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชัน จํากัด กําหนด และบริ ษัทขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงสิทธิพิเศษ •
แพ็กเกจ ทรู ซูเปอร์ ไฟเบอร์ เกมเมอร์ โปร แพ็ก ทุกแพ็กเกจ รับสิทธิในการใช้ งานบริการ 4G ทีความเร็วสูงสุด 300 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริการ 3G ที
ความเร็วสูงสุด 42 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) และบริ การEDGE/GPRS รวมกันเป็ นจํานวน 10 กิกะไบต์ (GB) หลังจากนัน จะใช้ ได้ ไม่จํากัดปริ มาณทีความเร็ว
สูงสุดไม่เกิน 128 กิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ทังนี ความเร็ วในการใช้ บริ การขึนอยู่กบั สถานทีทีมีการใช้ บริ การ จํานวนผู้ใช้ บริ การร่ วมกันต่อ Cell site ในขณะนัน
และประเภทของอุปกรณ์ ทีนํามาร่วมใช้ บริ การ• ไม่สามารถรับสิทธิสว่ นลดเพิมเติมจากโปรโมชันใดๆ ได้ และต้ องเปิ ดซิมใหม่ทกุ กรณี• แพ็กเกจ CVG
SuperFunUnlimited 499 ไม่สามารถใช้ งานร่วมกับ Multi Sim ได้ • กรณียกเลิกบริการใดบริ การหนึง ก่อนครบอายุสญ
ั ญา 12 เดือน สิทธิในการใช้ งานแพ็กเกจ
CVG SuperFunUnlimited 499 จะสินสุดลงทันที และมีค่าบริ การรายเดือน 499 บาท ในรอบบิล ถัดไป (ลูกค้ าสามารถเปลียนแปลงแพ็กเกจได้ ภายหลังเมือครบ
อายุสญ
ั ญา) • กรณีทีต้ องการเปลียนแปลงบริ การหมายเลข โทรศัพท์เคลือนที/ เปลียนแพ็กเกจ/ เปลียนจากรายเดือนเป็ นเติมเงิน/หรือ ย้ ายค่ายเบอร์ เดิม หาก
ต้ องการใช้ งานต่อ จะต้ องเปิ ด เบอร์ ใหม่รายเดือนและกําหนดให้ ระยะเวลาการใช้ งานสินสุดตามเดิม • อัตราค่าบริการทรู มฟู เอชอืนๆ : ค่าโทร 1.5บาท/นาที, SMS
3 บาท/ข้ อความ, MMS 5บาท/ครัง • แพ็กเกจ CVG SuperFunUnlimited 499 รับสิทธิใช้ งาน WiFi by TrueMove H ทีความเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที
(Mbps) ไม่จํากัดปริ มาณการใช้ งาน (หากถูกระงับบริ การจะไม่สามารถใช้ บริ การได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ) สามารถตรวจสอบพืนที 4G|3G และ WiFi by Truemove H
ได้ ที www.truemove-h.com/wifi • สามารถสมัคร รับสิทธิพิเศษบริ การโทรศัพท์บ้านทรูได้ อัตราค่าบริการเพียง 100 บาทต่อเดือน รับค่าโทรฟรี 150นาทีตอ่ เดือน
และ ฟรี คา่ เช่าคู่สายมูลค่า 100 บาทต่อเดือนตลอดอายุการใช้ งาน • ข้ อสงวนสิทธิและข้ อจํากัดความรับผิดชอบทรูออนไลน์• โปรดตรวจสอบพืนทีให้ บริการ •
การดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ตา่ งประเทศ ในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. ทีมีการใช้ งานหนาแน่นอาจทําให้ ความเร็วในการใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตลดลง • ความเร็ว
ในการ เชือมต่อคือความเร็ วของคอมพิวเตอร์ ทีเชือมต่อกับโครงข่ายไม่ใช่ความเร็ วในการดาวน์โหลดทีแท้ จริง โดยเฉพาะเว็บไซต์ ต่างประเทศ อาจขึนอยูก่ ับหลาย
ปัจจัย เช่น สายภายในของผู้ใช้ บริ การเครื องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ เซิร์ฟเวอร์ และเราท์เตอร์ ของเว็บไซต์ทีผู้ใช้ บริการเข้ าเยียมชมและปัจจัยอืนๆ
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