ข ้อกําหนดและเงือ
0 นไข “แพ็กเกจ ทรู กิกะเทค โปร เอ็ส เอ็ม อี”
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สามารถสมัครในนามนิตบ
ิ ค
ุ คล รวมถึงร ้านค ้าทีเ6 ป็ นประเภทกิจการเจ ้าของคนเดียว ซึง6 ใช ้ใบทะเบียนพาณิชย์ และบัตรประชาชนเป็ นเอกสาร
ประกอบ
ผู ้ใช ้บริการต ้องใช ้บริการติดต่อกันเป็ นระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 12 เดือน ราคาค่าบริการตามแพ็กเกจยังไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
6
ฟรีคา่ แรกเข ้า 2,000 บาท สําหรับนิตบ
ิ ค
ุ คล
รับสิทธิยม
ื อุปกรณ์ True Gigatex Fiber Router สามารถรองรับความเร็วสูงสุดได ้ถึง 800 Mbps
ผู ้ใช ้บริการได ้รับสิทธิยม
ื อุปกรณ์โมเด็มมูลค่าสูงสุด 6,975 บาท (อุปกรณ์ True Gigatex Fiber Router มูลค่า 3,900 บาท)
สําหรับแพ็คเกจความเร็วตังX แต่
1000/500
Mpbs
ขึน
X ไป
สามารถเลือกปรับความเร็วตามไลฟ์ สไตล์ทต
ี6 ้องการ
ได ้ที6
www.trueonline.com/truegigatexflex หรือ application True iservice
สําหรับการใช ้งาน Boardband Public IP จะสามารถใช ้งานได ้ หลังจากติดตังX อินเตอร์เน็ ต
สําหรับอินเตอร์เน็ ตความเร็ว 1000 Mpbs รับฟรี Mesh Wifi 1 จุด ตลอดการใช ้บริการ
ได ้รับยกเว ้น ค่าติดตังX และเดินสายอินเทอร์เน็ ต มูลค่า 2,600 บาทตามระยะสายทีท
6 างผู ้ให ้บริการกําหนด ทังX นีX ผู ้ใช ้บริการตกลงใช ้บริการตาม
ระยะเวลาทีก
6 ําหนดไว ้ในสัญญาคําขอใช ้บริการ
การให ้บริการอินเทอร์เน็ ตของ True Online เฉพาะพืน
X ทีม
6 โี ครงข่ายพร ้อมให ้บริการตามเงือ
6 นไขของแพ็กเกจ
เงือ
6 นไขการสมัครบริการเป็ นไปตามข ้อกําหนดของแพ็กเกจทีร6 ว่ มรายการ
ผู ้ใช ้บริการปั จจุบน
ั True Online / True Vision /ทรูมฟ
ู เอช สามารถขอรับสิทธิแพ็กเกจนีไ
X ด้
รายการส่งเสริมการขายนีX ไม่สามารถร่วมสิทธิส
\ ว่ นลดอืน
6 ใดได ้ เนือ
6 งจากเป็ นรายการส่งเสริมการขายพิเศษ
X สุดลงทันที
ลูกค ้าปั จจุบน
ั เปลีย
6 นเป็ นแพ็กเกจ 1 Gbps หากมีสว่ นลดใดๆอยูก
่ อ
่ นหน ้า ส่วนลดจะสิน
สิทธิพเิ ศษ ผู ้ใช ้บริการจะได ้รับชมเป็ นแพ็กเกจ Unlimited HD นาน 12 เดือน (True ID) คิดค่าบริการเฉพาะการใช ้งานตามจริงของอินเทอร์เน็ ต
ค่าโทรทีไ6 ด ้รับในแพ็กเกจเป็ นอัตราต่อเดือนต่อ 1 เลขหมายใหม่ (ในกรณีทใี6 ช ้ไม่หมด ไม่สามารถโอนไปเลขหมายอืน
6 หรือ ทบยอดไปใช ้ใน
เดือนถัดไปได ้)
ค่าโทรส่วนเกินจากแพ็กเกจ เบอร์บ ้านพืน
X ทีเ6 ดียวกัน 3 บาทต่อครังX ,เบอร์บ ้านต่างพืน
X ที6 2 บาทต่อนาที,เบอร์มอ
ื ถือทุกโครงข่าย 2 บาทต่อนาที
ค่าโทรในแพ็กเกจ ไม่รวมค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศ และ เลขหมายพิเศษ
พืน
X ทีอ
6 าคารสูง นิคมอุตสาหกรรม และสวิตซ์เดิมเปิ ดพอต์ ไม่สามารถให ้บริการได ้
สําหรับ Business Package สามารถให ้บริการ หมายเลข FLP 1 หมายเลขเท่านัน
X ไม่สามารถเพิม
6 หมายเลขจากแพ็กเผกจได ้
6 วชาญด ้านอินเทอร์เน็ ต(SLA) 24 ชัว6 โมง
Business Call Center 1239, รับประกันการแก ้ปั ญหาโดยทีมช่างผู ้เชีย
กรณียกเลิกก่อนครบสัญญา 12 เดือน จะมีคา่ บริการเรียกเก็บตามบริษัทกําหนด
อัตราค่าบริการนีย
X งั ไม่รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
6
เงือ
6 นไขอืน
6 ๆ เป็ นไปตามทีบ
6 ริษัทกําหนด
หากยกเลิกก่อนระยะเวลาสัญญาต ้องนํ าส่งคืนอุปกรณ์และต ้องชําระค่าแรกเข ้า ค่าติดตังX และค่าอุปกรณ์(กรณีไม่สง่ คืน)ทีไ6 ด ้รับการยกเว ้นไว ้
ก่อนหน ้า
ห ้ามใช ้ในเชิงพาณิชย์ หรือนํ าไปแสวงหาประโยชน์ใดๆ นอกเหนือจากการใช ้งานส่วนบุคคล หากพบการใช ้งานผิดประเภททางบริษัท
ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกบริการหรือลดความเร็วลง
ั ญาณวิง6 มาจากชุมสายมาจนถึงอุปกรณ์กระจายสัญญาณทีต
สําหรับแพ็กเกจ Fiber Plan 1000 Mbps. คือความเร็วสูงสุดทีส
6 ญ
6 ด
ิ ตังX ภายในทีพ
6 ักอาศัย
6 มต่อผ่านสาย LAN และประมาณ 80% หรือตํา6 กว่า เมือ
โดยความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุดจะอยูท
่ ป
ี6 ระมาณ 95% หรือตํา6 กว่า เมือ
6 ทําการเชือ
6 ทํา
6 มต่อผ่านอุปกรณ์ไวไฟ (เนือ
การเชือ
6 งด ้วยข ้อจํากัดของมาตรฐานอุปกรณ์) ทังX นีX ขึน
X อยูก
่ บ
ั ปั จจัยแวดล ้อมอืน
6 ด ้วย เช่น อุปกรณ์ภาครับและภาคส่ง
การใช ้งานเว็บไซด์ตา่ งๆ เป็ นต ้น
ผู ้ใช ้บริการสามารถรับสิทธิไม่ครบทุกบริการได ้ ทังX นีX สิทธิใดๆ ตามทีร6 ะบุไว ้ในรายการส่งเสริมการขายนีแ
X ละลูกค ้าไม่ได ้ขอรับบริการจะไม่
สามารถแลก หรือเปลีย
6 นเป็ นเงินสดหรือของอืน
6 ใดได ้ รวมตลอดทังX ไม่สามารถโอนไปให ้บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
6 ใดได ้ด ้วย
6 จํากัด และ/หรือ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์แซล คอมมิวนิเคชัน
6 จํากัด และ/
เงือ
6 นไขอืน
6 ๆ เป็ นไปตามที6 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ ต คอร์ปอเรชัน
ั6 ส์ กรุป
หรือ บริษัท เรียล มูฟ จํากัด และ/หรือ บริษัท ทรู วิชน
๊ จํากัด กําหนด
ิ ธิในการเปลีย
ผู ้ให ้บริการมีสท
6 นแปลงสิทธิพเิ ศษโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
โปรดตรวจสอบเงือ
6 นไขเพิม
6 เติมก่อนสมัครบริการที6
www.trueonline.com

บริษัทขอสงวนสิทธิใ\ นการติดตังX บริการทรูออนไลน์ทก
ุ แพ็กเกจในรุปแบบของ Bridge mode เพือ
6 ประสิทธิภาพการใช ้งานสูงสุด และหากมีการ
ปรับเปลีย
6 นการใช ้งานในรูปของ Bridge mode ในภายหลัง ทางบริษัทฯจะไม่รับประกันความเร็วสูงสุดตามข ้างต ้น
33. สิทธิพเิ ศษการรับชมทรูพรีเมียร์ฟต
ุ บอลเป็ นไปตามทีท
6 างบริษัทกําหนดเท่านัน
X
32.

