ข้อควรรูเ้ กีย
่ วก ับ แพ็กเกจ ทรูอ ันล็อก
• แพ็กเกจ ทรูอันล็อก รับชมได ้ฟรี จนถึง 31 ธันวาคม 2565 (ปกติมูลค่า 299 บาทต่อเดือน) ผ่านโครงข่ายมือถือ
ในระบบทรูมูฟ เอช เท่านัน
้
• รับชมทีมโปรด พรีเมียร์ลก
ี 2022/23 ได ้ตัง้ แต่ สิงหาคม 2565 เป็ นต ้นไป
• จากัดสิทธิ 1 ซิมต่อ 1 สิทธิ
• บริษัทฯ สงวนสิทธิเปลีย
่ นแปลงช่องรายการ ได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ ใช ้บริการทราบล่วงหน ้า
• เงือ
่ นไขอืน
่ ๆเป็ นไปตามทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด
ข้อควรรูส
้ ำหร ับกำรเปิ ดซิมทรูไอดี
• เปิ ดซิมทรูไอดีตัง้ แต่ วัน ที่ 23 มิ. ย. 65 - 31 ก.ค. 65 รับฟรีเน็ ตเต็มสปี ด 5GB (หลัง ใช ้งานครบ ใช ้งานเน็ ต
ต่ อ เนื่ อ งที่ ค วามเร็ ว 128 Kbps) ฟรี WiFi ไม่ อั ้น ฟรี เ น็ ต เล่ น ได ้ ไม่ จ ากั ด ปริม าณ ส าหรั บ Facebook, Line,
Instagram, Messenger (ไม่รวมการโทรออก), Twitter ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 4 Mbps นาน 30 วัน เดือนถัดไปใช ้ได ้
ต่อเนื่องเพียงเติมเงินสะสมครบ 150 บาท/เดือน
• พร ้อมรับสิทธิสมัครดูแอปคอนเทนต์ราคาพิเศษ (ราคารวม VAT แล ้ว) ดังนี้ iQiyi ราคา 59 บาท/เดือน ระบบต่อ
อายุอัตโนมัตน
ิ าน 3 เดือน, Viu ราคา 59 บาท/เดือน ระบบต่ออายุอัตโนมัตน
ิ าน 12 เดือน, WeTV ราคา 64 บาท/
เดือน ระบบต่ออายุอัตโนมัตน
ิ าน 3 เดือน
• ทัง้ iQiyi, Viu และ WeTV เมือ
่ ครบกาหนดระยะเวลาลด 50% จะต่ออายุอัตโนมัตด
ิ ้วยราคาปกติ
• เงือ
่ นไขอืน
่ ๆเป็ นไปตามทีบ
่ ริษัทฯ กาหนด
วันที่ 23 มิ.ย. 65 – 31 ก.ค. 65
Things you should know about True Unlock package
• Watch free under True Unlock package is available until Dec 31, 2022 (value at ฿ 299/month)
via TrueMove H network only.
• Premier League season 2022/23 is available from August 2022 onwards.
• 1 SIM per one offer only.
• The company has the right to change the channel without prior notice.
• Terms and conditions apply.
• Once you activate TrueID SIM from June 23,2022 – July 31, 2022, get free 5GB max speed
data (once the given data is used up, continue using the data at 128 Kbps), unlimited WiFi,
unlimited data with no charge for Facebook, Line, Instagram, Messenger (excluding outgoing
calls) and Twitter at the speed of 4 Mbps for 30 days. To continue using the service in the
following month, just accumulate the top-up for ฿150/month.
• You can get the following apps at special price (VAT included): iQiyi at ฿ 59/month with the
auto renewal for 3 months, Viu at ฿59/month with the auto renewal for 12 months, and WeTV
at ฿64/month with the auto renewal for 3 months.
• When the discount period expires, the apps will be automatically renewed at normal price.
• Terms and conditions apply.

For terms and condition in English, please contact our call center at 1242.
ข้อกำหนด และเงือ
่ นไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำย ซิมแบบเติมเงิน “ซิมทรูไอดี”
รายการส่งเสริมการขายนี้สาหรับผู ้สมัครใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมูฟ เอช ("ผู ้ใช ้บริการ")
ของบริษัท บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“บริษัทฯ”) แบบชาระค่าบริการล่วงหน ้า (PrePaid) ในนามบุ ค คลธรรมดา ตั ้ง แต่ วั นที่ 23 มิถุ น ายน 2565 ถึง วั น ที่ 31 กรกฏาคม 2565 หรือ จนกว่ า จะมีการ
เปลีย
่ นแปลงจากบริษัทฯ
1. สิทธิพ เิ ศษสาหรับผู ้ใช ้บริการเมื่อเปิ ดใช ้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใหม่ของ ทรูมูฟ เอช จากรายการ
ส่งเสริมการขายนี้ รับวันใช ้งานฟรีทัน ที 30 วัน นับจากวันทีเ่ ปิ ดเลขหมาย และผู ้ใช ้บริการสามารถรับสิทธิข ้อ 1.1
1.2 และ 1.3 ได ้ต่อเนื่องในเดือนถัดไป เมื่อเติมเงินสะสมตัง้ แต่ 150 บาทขึน
้ ไปต่อรอบ (1 รอบ มี 30 วัน ) เป็ น
ระยะเวลาสูงสุด 12 รอบ โดยเมือ
่ เปิ ดใช ้บริการ รับทันท
1.1 สิทธิใ นการใช ้เน็ ตความเร็วเต็มสปี ด จานวน 5 กิกะไบต์ (GB) (เมื่อใช ้ครบตามปริมาณที่กาหนด สามารถ
ใช ้ได ้ต่อเนื่องทีค
่ วามเร็ว 128 Kbps) ใช ้ได ้นาน 30 วัน
1.2 สิทธิใ นการเล่น Facebook, Line, Instagram, Messenger, Twitter ได ้ไม่จากั ด ที่ความเร็วสูง สุด 4 เมกะ
บิตต่อวินาที (Mbps) ใช ้ได ้นาน 30 วัน
1.3 สิทธิในการใช ้บริการ WiFi ฟรีต่อเนื่อง ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) ใช ้ได ้นาน 30 วัน
2. อัตราค่าใช ้บริการในรายการส่งเสริมการขาย มีดังนี้ (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
่ )
2.1 โทรทุกเครือข่าย วินาทีละ 1.5 สตางค์ (นาทีแรก 1 บาท) โดยคิดเป็ นอัตราบริการค่าโทรเฉลีย
่ ต่อ
นาที 0.93 บาท
้ (SMS) คิดค่าบริการข ้อความละ 3 บาท
2.2 ส่งข ้อความสัน
2.3 ส่งข ้อความมัลติมเี ดีย (MMS) ค่าบริการครัง้ ละ 3 บาท
2.4 อินเตอร์เน็ต เมกะไบต์ละ 1.5 บาท คิดตามจริงเป็ นกิโลไบต์
2.5 Wi-Fi ทีค
่ วามเร็วสูงสุด 200 Mbps. คิดอัตราค่าบริการนาทีละ 1 บาท เศษของนาทีคด
ิ เป็ นหนึง่ นาที
3. อัตราค่าใช ้บริการดังกล่าว สาหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ หรือโทรศัพท์พน
ื้ ฐานทีใ่ ช ้หรือจด
ทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอืน
่ ใดตามทีร่ ะบุเท่านัน
้ ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การ
ใช ้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข ้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช ้บริการรับส่งข ้อความบริการ
พิเศษ และบริการเสริมอืน
่ ๆ
4. ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชาระค่าบริการเสริม และค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว ้ในข ้อ 2 ของข ้อกาหนดและ
เงือ
่ นไขรายการส่งเสริมการขาย “ซิมทรูไอดี” ในอัตราปกติตามจริง (ถ ้ามี)
5. รายการส่ง เสริมการขายนี้ เมื่อเติมเงินมูลค่า 10, 20, 50, 90, 150 และ 300 บาท จะได ้รับวัน ใช ้งาน 30 วัน,
500 บาทจะได ้รับวันใช ้งาน 50 วัน และ 1,000 บาท จะได ้รับวันใช ้งาน 100 วัน ทัง้ นี้ สามารถนามาสะสมรวมกัน
ได ้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน

6. เงือ
่ นไขการใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H
่ มต่อแบบอัตโนมัตผ
a.ผู ้ใช ้บริการมี Wi-Fi แพ็กเกจต่อเนื่อง สามารถเชือ
ิ ่านเครือข่าย .@ TrueMove H
ผู ใ้ ช ้บริก ารมี Wi-Fi แพ็ ก เกจรายวั น หรือ รายชั่ ว โมง สามารถเชื่อ มต่ อ ผ่ า นเครือ ข่ า ย .@ TRUEWIFI
(หากไม่มแ
ี พ็กเกจคิดค่าบริการ Wi-Fi นาทีละ 1 บาท)
่ มต่อ
b. ในระหว่างการให ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ผู ้ให ้บริการ มีความจาเป็ นต ้องตัดระบบการเชือ
อินเทอร์เน็ต (Session time out) ทุก ๆ 90 นาที เพื่อตรวจสอบ และบันทึกปริมาณการใช ้งาน หลัง จาก
่ มต่อสัญญาณใหม่
การตัดการใช ้งานนี้แล ้วหากต ้องการใช ้งานต่อ ผู ้ใช ้บริการจะต ้องปิ ดและเปิ ดการเชือ
อีกครัง้
c.ในกรณีที่ผู ้ใช ้บริการ Wi-Fi by TrueMove H ลืม Log out หรือไม่ได ้ใช ้บริการติดต่อกัน เกิน 10 นาที
ระบบจะทาการ Log Out ให ้โดยอัตโนมัต ิ
่ มต่อสัญญาณ Wi-Fi จะมีผู ้ใช ้งานเพียง 1 คนต่อการใช ้งานอิน เทอร์เน็ตหรือ
d. Concurrent ในการเชือ
Wi-Fi ต่อครัง้ เท่านัน
้
7. สิทธิใด ๆ ตามทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลีย
่ นเป็ นเงินสด หรือของอืน
่
ใดได ้ รวมตลอดทัง้ ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ุคคลอืน
่ ใดได ้ด ้วย
ิ ธิใ นการจัดการบริหารเครือข่ายตามความเหมาะสมเพือ
8. บริษัทฯ มีส ท
่ รักษามาตรฐานคุณภาพของบริการและ
เพื่อช่วยให ้ผู ้ใช ้บริการโดยรวมสามารถใช ้งานได ้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น จากัดหรือลดความเร็วหรือดาเนินการ
ใดๆในการรับส่งข ้อมูลต่างๆการใช ้งาน Bit Torrent, การดาวน์โหลดและ/หรืออัพโหลดไฟล์ขนาดใหญ่, หรือการ
ใช ้งานใดทีม
่ ก
ี ารรับส่งข ้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องหรือที่มผ
ี ลต่อการใช ้บริการหรือเกิดความไม่เป็ นธรรมก่อ
หรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายต่อผู ้ใช ้บริการอื่น และ/หรือต่อเครือข่ายหรือการให ้บริการโดยรวมของบริษั ท ฯ
ทัง้ นี้ การลดความเร็วอาจลดต่า กว่ าที่ร ะบุใ นแพ็ก เกจตามแต่ลัก ษณะการใช ้งาน พื้นที่ใ ห ้บริการและอุป กรณ์ ที่
รองรับ
ิ ธิใ นการยกเลิกการให ้บริการ
9. หากผู ้ใช ้บริการกระทาการอัน เป็ นการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีส ท
ตามสัญญาได ้ทันที
9.1 กระทาการฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา: หากผู ้ใช ้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให ้ถือเป็ นการ
ฝ่ าฝื นข ้อห ้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู ้ใช ้บริการจะต ้อง
(ก.) ใช ้บริการตามรายการส่ง เสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธ ีการใช ้
บริการเยีย
่ งปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทาเท่านัน
้ มิใช่เพือ
่ ประโยชน์ หรือสิง่ อืน
่ ใด
ทีอ
่ าจถือเอาประโยชน์ได ้ และจะไม่นาบริการไปใช ้ในเชิงพาณิชย์หรือให ้บริการต่อ
(ข.) ผู ้ใช ้บริการต ้องไม่ใช ้ ไม่นาบริการมาใช ้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบ
่ มต่อ หรือเกีย
หรือสิง่ อืน
่ ใดเพือ
่ เชือ
่ วข ้องกับการใช ้บริการดังกล่าว รวมทัง้ ไม่กระทาการอันมีลักษณะหรือ
่ ได ้ว่าจะก่อให ้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็ นธรรม
คาดหมายได ้ หรือเชือ
ต่อบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใด ทัง้ ในทางตรงและทางอ ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่ส ะดวก
หรือเป็ นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให ้ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของเครือข่ ายหรือส่วนใด ๆ ของ
เครือข่ายเกิดความขัดข ้องไม่เป็ นไปตามปกติ
(ค.) ผู ้ใช ้บริการจะโอนสิทธิการใช ้บริการตามสัญญานี้ให ้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกาหนดระยะเวลาตามสั
ญญามิได ้ เว ้นแต่จะได ้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
่ ได ้ว่าผู ้ใช ้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช ้
9.2 กระทาการที่มีเหตุผ ลอัน เชือ
หรือรับข ้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ ้อฉลในการใช ้บริการ หรือนาบริการไปใช ้โดยผิดกฎหมาย

ิ ธิที่จ ะแก ้ไข เปลี่ย นแปลง ระงั บ หรือ ยกเลิก ได โ้ ดยไม่ ต อ้ งแจ ง้ ให ท
10. บริษั ท ฯ มีส ท
้ ราบล่ ว งหน า้ หากมี
ข ้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข ้องกาหนดให ้มีการแก ้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือ
ยกเลิกเงือ
่ นไขของบริการนี้หรือคาสั่ง ดังกล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนิน การของบริษัทฯ เว ้นแต่จะได ้ระบุ ไว ้
ิ ธิในการแก ้ไข เปลีย
โดยชัดแจ ้งเป็ นอย่างอืน
่ บริษัทฯ มีสท
่ นแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงือ
่ นไขและข ้อกาหนดนี้ ได ้
ตามความเหมาะสมโดยจะแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันผ่านทางช่องทางทีบ
่ ริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
11. รายการส่ง เสริมการขายนี้อยู่ภายใต ้เงื่อนไขที่บริษั ทฯ กาหนดผู ้ใช ้บริการจะต ้องศึกษาข ้อมูลเพิม
่ เติม ก่อ น
้ ริ ก า รที่ www.truemove-h.comและส าหรั บ กา รตั ้ ง ค่ า เ ชื่ อ มต่ อ ระ บ บ 3G ที่ www.truemoveเลื อ กใ ช บ
h.com/apn หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย
12. ผู ้ใช ้บริการสามารถใช ้บริการ 5G ได ้ร่วมกับอุปกรณ์ทรี่ องรับ 5G และอยู่ในพืน
้ ทีท
่ ใี่ ห ้บริการเท่านัน
้
13. ผู ้ใช ้บริการสามารถตรวจสอบพืน
้ ทีก
่ ารให ้บริการ 5G ได ้ที่ http://truemoveh.truecorp.co.th/truemoveh5g
14. การให ้ความยินยอมและคารับรองของผู ้ใช ้บริการ
ผู ้ใช ้บริการรับทราบว่ายินยอมให ้ผู ้ให ้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้ ส่งหรือโอนข ้อมูลส่วนบุคคล และเปิ ดเผย
ข ้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช ้บริการ เพือ
่ ประโยชน์ในการให ้บริการ หรือเพือ
่ ปรับปรุงการให ้บริการ และเพือ
่ ปฏิบัตต
ิ าม
กฎหมายที่เกี่ยวข ้องกั บการคุ ม
้ ครองข ้อมูลส่วนบุ คคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์การวิจั ยตลาดและการจัดกิจ กรรม
ส่งเสริมการขาย หรือเพือ
่ วิเคราะห์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู ้ให ้บริการ และ/หรือบุคคลทีเ่ ป็ นผู ้
จาหน่าย เป็ นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข ้องกับผู ้ให ้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู ้ให ้บริการ และ/
หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต ้องห ้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบที่ใ ช ้บัง คับใช ้กับผู ้ให ้บริการทัง้ ขณะนี้และในภายภาคหน ้า โดยผู ้ให ้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือ
เปิ ดเผยข ้อมูลข ้างต ้นให ้แก่บริษัทในกลุ่มของผู ้ให ้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู ้ประมวลผลข ้อมูล หรือหน่วยงาน/
องค์กร/นิตบ
ิ ุคคลหรือบุคคลใดๆ ทีม
่ ส
ี ัญญา ข ้อตกลง หรือนิตส
ิ ัมพันธ์ กับผู ้ให ้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด ้วยทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ
ิ ธิใ นการนาเสนอบริการหรือพิจารณาให ้สิทธิประโยชน์แก่ผู ้ใช ้บริการในภายหลังได ้โดยไม่ต ้อง
15. บริษัทฯ มีส ท
แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า ทัง้ นี้ หากผู ้ใช ้บริการได ้รับบริการหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวแล ้ว ถือว่าผู ้ใช ้บริการรับ ทราบ
เงือ
่ นไขการใช ้งานและตกลงผูกพันตามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนดนัน
้
เงือ
่ นไขรำยกำรส่งเสริมกำรขำย True Unlock แพ็กเกจ (สำหร ับลูกค้ำ ทรูมูฟ เอช)
1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สาหรับผู ้ใช ้บริการโทรศัพ ท์เคลือ
่ นที่ ทรูมูฟ เอช ทัง้ แบบรายเดือน และแบบเติมเงิน
ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (“บริษัทฯ”) โดยมีระยะเวลารายการส่ง เสริมการขาย
ตัง้ แต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการเปลีย
่ นแปลง
2. ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับสิทธิชมช่องรายการตามแพ็กเกจทรู อันล็อคโดยไม่มีค่าบริการ (ค่าบริการปกติมูลค่า 299
บาท) จากบริษัท ทรู วิชั่น ส์ กรุ๊ป จากัด และบริษัท ทรู ดิจท
ิ ัล กรุ๊ป จากัด (“ผู ้ให ้บริการช่องรายการ”) ผ่านแอป
พลิเคชันทรูไอดี (trueID) โดยผู ้ใช ้บริการจะต ้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช ้งานบัญชีบนแอปพลิเคชัน ทรู ไอดี
ด ้วยเลขหมายโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ทรูมูฟ เอช ให ้สาเร็จ
้ ผู ้ใช ้บริการต ้องกดเพือ
3. เมื่อผู ้ใช ้บริการลงทะเบียนใช ้งานตามข ้อ 2 เสร็จสิน
่ ยืนยัน การรับสิทธิแพ็กเกจทรู อัน
ล็อคในแอปพลิเคชันทรูไอดี ด ้วยการกดเข ้าไปทีแ
่ ถบทีร่ ะบุว่า SIM ทัง้ นี้ การยืนยันการรับสิทธิดังกล่าวถือเป็ นการ
สมัครสมาชิก เพือ
่ รับชมช่องรายการจากผู ้ให ้บริการช่องรายการด ้วย
้ ริ ก ารส ามารถ รั บ ชมช่ อ ง ร ายการตามแพ็ ก เกจทรู อั น ล็ อ คผ่ า น แอปพ ลิ เ คชั น ทรู ไ อดี ได ผ
4. ผู ใ้ ช บ
้ ่าน
โทรศัพท์เคลือ
่ นทีท
่ ใี่ ช ้งานคู่กับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนทีท
่ ล
ี่ งทะเบียนบัญชีตามข ้อ 2 เท่านัน
้ โดยไม่สามารถ
รับชมผ่าน Tablet เว็บไซต์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นได ้ และรับชมได ้เพียง 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้

ผู ้ใช ้บริการสามารถรับชมช่องรายการตามแพ็กเกจทรู อัน ล็อคได ้ผ่านสัญญาณโทรศัพ ท์เคลื่อนที่ (ต ้องปิ ดการ
่ มต่อผ่าน Wi-Fi ทุกครัง้ ) และรับชมได ้ภายในอาณาเขตประเทศไทยเท่านัน
เชือ
้
5. ผู ้ใช ้บริการจะต ้องคงไว ้ซึง่ สถานะการใช ้งานปกติของเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ตลอดเวลาที่
รับชมช่องรายการแพ็กเกจทรู อันล็อค ในกรณีทผ
ี่ ู ้ใช ้บริการค ้างชาระค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
กับการใช ้บริการโทรศัพท์เคลือ
่ นที่ ผู ้ใช ้บริการตกลงและยอมรับว่าจะไม่ส ามารถรับชมรายการจากแพ็กเกจทรู อัน
ล็อคได ้
6. บริษัทฯ และผู ้ให ้บริการช่องรายการสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื้อหารายการ รวมถึง ช่องรายการใน
แพ็กเกจทรู อันล็อคได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช ้บริการทราบล่วงหน ้าทัง้ นี้ เป็ นไปตามทีเ่ จ ้าของลิขสิทธิ์ หรือผู ้ได ้รับ
สิทธิเนื้อหารายการ หรือช่องรายการดังกล่าวกาหนด
7. คุณภาพของช่องรายการทีร่ ับชมขึน
้ อยู่กับพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารรับชมและอุปกรณ์ทรี่ องรับ
ิ ธิที่แก ้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกรายการส่ง เสริมการขายนี้ได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
8. บริษัทฯ มีส ท
ล่ ว งหน า้ หากมี ข อ้ ก าหนด ค าสั่ ง หรื อ นโยบายของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ้ งก าหนดให ม
้ ี ก ารแก ไ้ ข
เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคาสั่ง ดัง กล่าวเป็ นการเพิม
่ ภาระในการดาเนิน การของ
บริษัทฯ
9. เงือ
่ นไขการรับชมเนื้อหารายการ หรือช่องรายการในแพ็กเกจทรู อันล็อค อาจมีการเปลีย
่ นแปลงหรือยกเลิก ได ้
้บริ
ตลอดเวลา โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ผู ้ใช การทราบล่วงหน า้ โดยเงื่อนไขบริการรับชมเนื้อหารายการและ/หรือช่อง
รายการอืน
่ ใดเพิม
่ เติม ให ้เป็ นไปตามทีผ
่ ู ้ให ้บริการช่องรายการกาหนด
10. ผู ้ใช ้บริการมีหน า้ ทีเ่ ก็บรักษาข ้อมูลบัญชีผู ้ใช ้งาน และรหัสผ่านแอปพลิเคชันทรูไอดี ไว ้เป็ นความลับ และไม่
เปิ ดเผยต่อบุคคลอื่นเป็ นอันขาด ทัง้ นี้ ผู ้ใช ้บริการตกลงว่าการกระทาการใดๆ อาทิ การสมัครใช ้บริการ การชาระ
ค่าบริการ การยกเลิกหรือเปลีย
่ นแปลงบริการ ทัง้ ทีเ่ ป็ นการกระทาของผู ้ใช ้บริการเอง หรือเป็ นการกระทาทีเ่ กิดขึน
้
้รหั
้งาน
้บริ
โดยบุคคลอืน
่ ไม่ว่าโดยประการใดก็ตาม หากได ้กระทาไปโดยการใช สผู ้ใช
หรือรหัสผ่าน ของผู ้ใช การ
ให ้ถือว่าถูกต ้องสมบูรณ์และให ้มีผ ลผูกพัน ผู ้ใช ้บริการเสมือนหนึ่ง ได ้กระทาโดยผู ้ใช ้บริการเอง และผู ้ใช ้บริการ
ยินยอมรับผิดชอบในการกระทาดังกล่าวทุกประการ
11. ผู ้ใช ้บริการจะต ้องรับชมช่องรายการตามแพ็กเกจทรู อันล็อค เพื่อประโยชน์ใ นการรับชมส่วนบุคคลเฉพาะ
ภายในที่พั ก อาศั ย เท่ า นั ้น โดยมิใ ห ม
้ ีก ารหาประโยชน์ ใ นเชิง พาณิ ช ย์ หรือ กระท าการใด ๆ ที่ขั ด ต่ อ กฎหมาย
ข ้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นใด หรือละเมิดลิขสิทธิใ์ ดของบริษัทฯ เจ ้าของช่องรายการหรือเป็ นเจ ้าของสิทธิช่อง
รายการ หรือบุคคลอืน
่ ใด
12. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ส ามารถใช ้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชั่น หรือส่วนลดอืน
่ ๆ ได ้เว ้นแต่
กรณีทบ
ี่ ริษัทฯ กาหนดให ้ใช ้ร่วมได ้เป็ นกรณีไป

Terms and Conditions for the promotion of the True Unlock Package (for TrueMove H
subscribers)
1. This promotion is valid for TrueMove H subscribers, both monthly and prepaid of True Move H
Universal Communication Co., Ltd. (“the Company”). The promotion period commences from 23 June
2022 until 31 December 2022 or until such other date as informed by the Company.
2. The subscribers will be entitled to view channels in the True Unlock Package provided by True
Visions Group Co., Ltd. and True Digital Group Co., Ltd. (“Channel Providers”) without additional cost
(The normal service fee is valued 299 Baht) via the TrueID application (“TrueID”). The subscribers
must download the TrueID application and register a TrueID account using a TrueMove H mobile
phone number.
3. When the subscribers complete the registration under Clause 2, the subscribers must press the
button “SIM” on TrueID application to confirm receiving the True Unlock Package and such confirming
will be considered as a valid subscription, enabling the viewing of channels from Channel Providers.
4. The subscribers can view channels in the True Unlock Package only via the mobile phones that are
used with the mobile phone numbers registered under Clause 2. The True Unlock Package cannot be
viewed via tablets, website or other mobile devices. The subscribers can use only 1 device at a time
to view the True Unlock Package and can only view via mobile phone signal (Wi-fi connection must
be disconnected). The True Unlock Package can be viewed within the Kingdom of Thailand only.
5. The subscribers must maintain normal usage status of TrueMove H throughout the period of viewing
content of this True Unlock Package and in the event of any unpaid service fees or any fees related
to the use of mobile phone services, the subscribers acknowledge that they will not be able to view
channels in this True Unlock Package.
6. The Company and the Channel Providers reserve the right to change the details, content - including
the channels in the True Unlock Package without prior notice according to the channel owners or
channel rights holders of such program or channels.
7. The quality of viewing the channels depends on the viewing area and supported devices.
8. The Company has the right to amend, change, suspend or cancel this promotion without prior
notice in the event of any requirement, order or policy of the relevant government agency which
require amendments, changes, suspensions or termination of the terms of this service or any other
requirement that places an undue burden on the Company.
9. Conditions for viewing program or channels provided in the True Unlock Package may be changed
or terminated at any time without prior notice. The additional terms of service or the conditions of
viewing content, programs and/or channels will be specified in accordance with the Channel Providers'
specifications.
10. The subscribers are responsible for keeping all account information and TrueID application
password confidential and shall not disclose such information to any other persons. Payment for
services, cancellation or changes of service whether by the subscribers themselves or by any other
persons by any means, if done by using the user ID or password of the original subscribers, shall be
deemed correct and complete and shall be binding on the original subscribers as if done by the
subscribers themselves and the original subscribers agree to be responsible for all such actions by any
third party.

11. The subscribers may view the channels in the True Unlock Package for the benefit of personal
home viewing only. There must be no commercial exploitation or any act of the subscribers that are
against the law or that are contrary to any other terms and conditions or that infringe on any copyright
of the Company, channel owners or channel rights holders.
12. This promotion cannot be used in conjunction with other promotions or discounts unless the
Company agrees to such use on a case-by-case basis.

