ข ้อกําหนดและเงือ
0 นไข “แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร” ราคาพิเศษเฉพาะช่องทางออนไลน์
K จํากัด
สิทธิพเิ ศษ “แพ็กเกจทรู กิกะเทค โปร” ราคาพิเศษเฉพาะช่องทางออนไลน์ ให ้บริการโดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
K จํากัด (“ทรู อินเทอร์เน็ ต คอร์ปอเรชัน
K ”)
(“ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล”) รวมเรียกว่า “ทรู มูฟ เอช”, และ/หรือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต คอร์ปอเรชัน
และ/หรือบุคคลทีส
K าม(ถ ้ามี) รวม ทังV หมดเรียกว่า “ บริษัท ฯ ” ทีส
K มัครใช ้บริการ ตังV แต่วน
ั ทีK 23 มีนาคม 2565 เป็ นต ้นไป หรือ จนกว่าจะมีการ
เปลีย
K นแปลง

แพ็กเกจ

ค่าบริการราย
เดือน ขัน
5 ตํา8
(บาท)

บริการอินเทอร์เน็ ต
ดาวน์โหลด/อัปโหลด
ทีค
8 วามเร็งสูงสุด

บริการคอนเทนต์
ไลฟ์ สไตล์บน
ั เทิง

(2)
บริการโทรศัพท์เคลือ
8 นที8 ทรู มูฟ เอช แบบราย
เดือน
เลขหมายที8 1( เบอร์หลัก)
โทรทุก
เครือข่าย
(บาท/เดือน)

True
Gigatex
Pro
399
True
Gigatex
Pro
299

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

4G/3G/EDGE/GPRS
(ใช ้งานต่อเนือ
? ง)*

ระยะเวลา
สัญญาของ
แพ็กเกจ

WiFI

5GB

399

300/300 Mbps.

กล่อง ทรูไอดีทวี ี
(กล่องชุดเช่า Gen 1)

-

จากนัน
/ ใช ้งานต่อเนือ
6 งตาม
ความเร็วทีท
6 รูมฟ
ู เอชกําหนด

299

200/200 Mbps.

-

-

จากนัน
/ ใช ้งานต่อเนือ
6 งตาม
ความเร็วทีท
6 รูมฟ
ู เอชกําหนด

ไม่จํากัด

24 เดือน

ไม่จํากัด

24 เดือน

5GB

สมัครใช ้บริการได ้ทังV ในนามบุคคลธรรมดา และ นิตบ
ิ ค
ุ ล โดยผู ้ใช ้บริการรับทราบและตกลงปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกําหนดและเงือ
K นไขทุกประการ
ค่าแรกเข ้า 890.- จากราคาปกติ 2,000.- (ลูกค ้าทีจ
K ดทะเบียนใช ้บริการในนามนิตบ
ิ ค
ุ คลจะได ้รับยกเว ้นค่าแรกเข ้า มูลค่า 2,000 บาท)
ืK และทีอ
กรณีชอ
K ยูต
่ ด
ิ ตังV ตรงกับสําเนาบัตรปชช. หรือ ทะเบียนบ ้าน สามารถยกเว ้นค่าแรกเข ้า 890 บาท
พร ้อมรับสิทธิพเิ ศษการยืมอุปกรณ์ Router และอุปกรณ์เสริมสัญญาณไวไฟ มูลค่ารวมสูงสุด 6,975 บาท พร ้อมด ้วยปลัsกไฟและสาย
อินเทอร์เน็ ต ตลอดระยะเวลาสัญญา 24 เดือน
K ทีล
ช่างติดตังV จะเป็ นผู ้นํ าอุปกรณ์ True Gigatex Fiber Router หรือ อุปกรณ์กระจายสัญญาณอืน
K ๆ ตามเงือ
K นไขโปรโมชัน
K ก
ู ค ้าสมัคร ไป
ติดตังV ให ้แก่ลก
ู ค ้าตามวันทีน
K ัดหมายติดตังV TOL
อุปกรณ์กระจายสัญญาณสําหรับแพ็คเกจ True Triple Speed เป็ นไปตามนโยบายของ CPE
ลูกค ้าเป็ นผู ้ชําระค่าติดตังV เพิม
K เติม(ถ ้ามี) ให ้แก่ชา่ งติดตังV
กรณีผู ้ใช ้บริการสมัครใช ้บริการ True Online-Internet และยกเลิกบริการก่อนกําหนด หรือถูกระงับ ผู ้ใช ้บริการยินดีชาํ ระค่าส่วนต่างของ
ค่าธรรมเนียมแรกเข ้า2,000 บาท ค่าติดตังV อุปกรณ์และเดินสายเป็ นเงิน 2,600 บาท และหากมีการติดตังV บริการโทรศัพฺบ ้านเลขหมายใหม่
ผู ้ใช ้บริการจะต ้องชําระค่าติดตังV โทรศัพท์บ ้านเป็ นเงิน 3,350 บาท คืนให ้แก่บริษัท(อัตราดังทีก
K ล่าวมายังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
K ) พร ้อม
ส่งคืน router หรืออุปกรณ์อน
ืK ใด ตามเงือ
K นไขกําหนด ทังV นีบ
V ริษัทฯ จะคํานวณค่าธรรมเนียมแรกเข ้า 2,000 บาท และค่าติดตังV 2,600 บาท
เฉลีย
K ให ้ตามสัดส่วนจํานวนเดือนทีเK หลือจนถึงเดือนทีค
K รบสัญญา
ิ ของบริษัท TICC
อุปกรณ์ทงั V หมดเป็ นทรัพย์สน
§
กรณีอป
ุ กรณ์ router เสียเนือ
K งจากการใช ้งาน (ภายใต ้เงือ
K นไข) บริษัทฯ ดูแลและให ้บริการฯ ตลอดอายุการใช ้บริการ
§
กรณียน
ื ยันยกเลิก จะต ้องนํ าอุปกรณ์ทงั V หมด ส่งคืนทีK True Shop/ช่างเข ้าเก็บอุปกรณ์ทงั V หมดทีบ
K ้านลูกค ้า, หากไม่นําส่งคืน/
ช่างเก็บอุปกรณ์ดงั กล่าวไม่ได ้ ลูกค ้าจะต ้องจ่ายชําระค่าอุปกรณ์ router ในราคาสูงสุด 6,975 บาท ตามเงือ
K นไขกําหนด
แพ็กเกจ 300 Mbps สําหรับเทคโนโลยี FTTH โดยจะได ้รับความเร็วสูงสุด 300/300Mbps และ FTTC รองรับได ้เพียงความเร็วสุงสุดทีK
300/100Mbps.
สมัครแพ็กเกจ TOL Speed 300/300 Mbps ราคา 399 บาท ลูกค ้าจะได ้รับสิทธิพเิ ศษ ดังนีV
ิ TMH 5 GB /เดือน พร ้อม True Wi-Fi ฟรีไม่อน
11.1 รับสิทธิซ
‹ ม
ัV
11.2 รับสิทธิย
‹ ม
ื กล่อง True ID TV Gen1 พร ้อมแพ็ก True ID Basic โดยไม่มค
ี า่ ใช ้จ่ายเพิม
K เติม ไม่รวมแพ็คเกจอืน
K ๆ และรายการ
ภาพยนตร์พรีเมีย
K ม ลูกค ้าเป็ นผู ้ชําระค่าบริการเองหากต ้องการใช ้งานเพิม
K เติมตามเงือ
K นไข
11.3 ความเร็ว 300/300 Mbps เมือ
K ใช ้บริการปรับสปี ด Speed Shuffle จะปรับได ้สูงสุด 600/50 Mpbs และ 200/200 Mbps เมือ
K ใช ้
บริการปรับสปี ด Speed Shuffle จะปรับได ้สูงสุด 400/50 Mpbs. เฉพาะเทคโนโลยี FTTH / พืน
V ทีK FTTC ไม่รว่ มรายการปรับสปี ด
แพ็กเกจนีม
V รี ะยะเวลาสัญญาใช ้บริการ 24 (รอบบิล) นับตังV แต่วน
ั ทีจ
K ดทะเบียนเปิ ดใช ้บริการตามแพ็กเกจนีV
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ‹ นการเปลีย
K นแปลงรายละเอียดโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

