TERMS AND CONDITIONSFOR TRUEID+ for 19April 2021
ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการแพ็กเกจทรู ไอดีพลัส (19เมษายน 2564)
้ นบริการของบริษท
่ จากัด (“บริษท
รายการส่งเสริมนี เป็
ั บริษท
ั ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร ์แซล คอมมิวนิ เคชัน
ั ”) ราคา 59 บาทต่อเดือน
้
่
่
หรือ ราคา 599 บาทต่อปี สามารถสมัครใช ้บริการได ้ตังแต่วน
ั ที 19/04/2021 – วันที 31/12/2021 หรือจนกว่าบริษท
ั จะแจ ้ง
่
เปลียนแปลง
This Package is belong by TRUE MOVE H UNIVERSALCOMMUNICATION CO.,LTD. (“COMPANY”). 59
THB/month or 599 THB/year and can apply from 19/04/2021 until 31/12/2021 or until there is a change
from the COMPANY

่ั
1. แพ็กเกจทรู ไอดีพลัส สามารถเช่าได้บน แอปพลิเคชนทรู
ไอดี กล่องทรู ไอดีทวี ี และ เว็บทรู ไอดี
TrueID+Package is available for rent and watch on TrueID Application, TrueID TV Box, and TrueID
Website.

่
่ั
2. สามารถร ับชมภาพยนตร ์พรีเมียมตามแพ็
กเกจผ่านแอปพลิเคชนทรู
ไอดีเว็บทรู ไอดี และกล่องทรู ไอดีทวี ี
้
เท่านัน
Premium movies as listed in TrueID+ Package can be watched on TrueID Application, TrueID
Website, and TrueID TV Box

่
่ 7% แล้ว
3. ค่าบริการ แพ็กเกจทรู ไอดีพลัสเป็นราคาทีรวมภาษี
มูลค่า เพิม
TrueID+ Package price is 7% VAT included

่ โดยการยกเลิกจะมีผลในรอบถ ัดไป ตามรอบระยะเวลาที่
4. ผู ใ้ ช้บริการ สามารถยกเลิกบริการได้ทุกเมือ
่ าระเงิน)
กาหนด (30 วัน นับจากวันทีช
The package can be cancelled at any time which effective date will be in next round according to
the period 30 days after the payment

่ ารายการเช่าแพ็กเกจทรู ไอดีพลัส แบบรายเดือน บน แอปพลิเคชนทรู
่ั
5. สาหร ับผู ใ้ ช้บริการ ทีท
ไอดี, เว็บทรู
ไอดี และ กล่องทรู ไอดีทวี ี ท่านร ับทราบและยินยอมให้ระบบทาการต่ออายุเช่าแพ็กเกจให้อต
ั โนมัต ิ
Customers have accepted and agreed renting TrueID+ Monthly Recurring Package will be
automatically renewed once applied, specifically on TrueID Application, TrueID Website, and
TrueID TV Box

่
6. การทารายการเช่าแพ็กเกจทรู ไอดีพลัส ทุกแพ็กเกจ จะไม่สามารถคืนเงิ น เปลียนแปลงช่
องรายการ/
่
แพ็กเกจ หรือ โอนย้ายแพ็กเกจไปยังบัญชีทรู ไอดีอน
ื
The rental of TrueID+ Package cannot be refunded, changed to other packages or contents,
transferred to other TrueID accounts

7. ผู ใ้ ช้บริการจะไม่สามารถใช้ทรู พอทย ์ ในการเช่า แพ็กเกจทรู ไอดีพลัส ได้
True Point redemption is not available for TrueID+Package

่ั
8. บัญชีทรู ไอดี สามารถร ับชมแพ็กเกจทรู ไอดีพลัส ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชนทรู
ไอดี และกล่องทรู ไอดีทวี ี
ได้พร ้อมก ันสู งสุด 2 อุปกรณ์
Single TrueID account can watch TrueID+ Package on both TrueID Application and TrueID TV Box
together with, at most, 2 devices.

่ คร แพ็กเกจทรู ไอดีพลัส ผ่าน แอปพลิเคชนทรู
่ั
9. ลู กค้าทีสมั
ไอดี และ กล่องทรู ไอดีทวี ี จะได้ร ับชม ทรู ไอ
ดีพลัส ฟรี 1 เดือน
Customers renting TrueID+ Package on TrueID Application (both Andriod OS and iOS) and TrueID
TV Box will get TrueID+ 1-month free trial Package

่
่ ษท
10. เงื่อนไขรายการภาพยนต ์พรีเมียม
เป็นไปตามทีบริ
ั กาหนด
Any premium movie lists are as specified by the COMPANY.

่
่
11. บริษท
ั มีสท
ิ ธิในการเปลียนแปลงรายการภาพยนต
์พรีเมียม
โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
The COMPANY has the right to adjust premium movie lists without prior notification

่ ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจก่อให้เกิดความ
12. หากบริษท
ั ตรวจสอบพบว่ามีการใช้บริการข้างต้นในทางทีไม่
้
เสียหายใด ๆ แก่บริษท
ั ฯ บริษท
ั มีสท
ิ ธิยกเลิกบริการนี ได้ทน
ั ที
Any by chance, if the COMPANY finds any misuses, which could possibly deteriorate the
COMPANY or the COMPANY’s reputation, the company has the right to terminate the package
with prior notice

่
้ ขอสงวน
13. แพ็กเกจทรู ไอดีพลัสจะเป็นการให้บริการร ับชมเพือความบั
นเทิงภายในบ้าน (ส่วนตวั ) ได้เท่านัน
์
่
สิทธิในการขายต่อหรือเพือการบริการในเชิงพาณิ ชย ์
TrueID+ package is the package for household entertainment service only. The COMPANY
prohibits the package resell or any usages for commercial purposes.

่
14. พบปั ญหาร ับชม หรือติดต่อสอบถามเพิมเติ
มได้ท ี่ 1242
Should there be any problems concerning to product usage or for more information, please
contact 1242.

15. การให้ความยินยอมและคาร ับรองของผู ใ้ ช้บริการ
“ผูใ้ ช ้บริการรบั ทราบว่ายินยอมใหผ
้ ูใ้ ห ้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช ้ ส่งหรือโอนข ้อมูลส่วนบุคคล และเปิ ดเผย
่
่ บั ปรุงการใหบ้ ริการ และเพือปฏิ
่
ข ้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ ช ้บริการ เพือประโยชน์
ในการให ้บริการ หรือเพือปร
บต
ั ต
ิ าม
่ ยวข
่
่ ตถุประสงค ์การวิจยั ตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
กฎหมายทีเกี
้องกับการคุ ้มครองข ้อมูลส่วนบุคคล หรือเพือวั
่ เคราะห ์และนาเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ ์ใด ๆ ของผูใ้ ห ้บริการ และ/หรือบุคคลทีเป็
่ นผูจ้ าหน่ าย เป็ น
ขาย หรือเพือวิ
่
ตัวแทน หรือมีความเกียวข
้องกับผูใ้ ห ้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผูใ้ หบ้ ริการ และ/หรือ บริษท
ั ในกลุ่มทรู
่
่
่
่
่
หรือเพือวัตถุประสงค ์อืนใดทีไม่ต ้องห ้ามตามกฎหมาย หรือเพือปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายหรือกฎระเบียบทีใช ้บังคับใช ้กับผูใ้ ห ้
้
้
บริการทังขณะนี และในภายภาคหน้า โดยผูใ้ หบ้ ริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิ ดเผยข ้อมูลข ้างต ้นให ้แก่บริษท
ั ในกลุ่ม
่ สญ
ของผูใ้ หบ้ ริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผูป้ ระมวลผลข ้อมูล หรือหน่ วยงาน/องค ์กร/นิ ตบ
ิ ุคคลหรือบุคคลใดๆ ทีมี
ั ญา
้
ข ้อตกลง หรือนิ ตส
ิ ม
ั พันธ ์ กับผูใ้ หบ้ ริการหรือมีความสัมพันธ ์ด ้วยทังในประเทศและต่
างประเทศ
Consent and Acknowledge of the Subscriber
The Customer acknowledge that consent to service providers to collect, process, use, transmit or
transfer personal data. and disclose personal information for the benefit of the service or to
improve the service and to comply with laws related to the protection of personal information or
for the purposes of market research and conducting promotional activities. Or for analyze and
present any of the service provider or products. And/or a person who is a dealer, an agent, or is
related to a service provider and / or business partners of service providers and / or companies in
the True group or for any other purpose which is not prohibited by law or to comply with any
laws or regulations applicable to service providers now and in the future the service provider can
send, transfer and / or disclose the above information to companies within the service providers
group. Business partners, data processors or agency / organization / juristic person or any person
with contract, agreement or legal relations with service providers or have relationships both in the
country and abroad.

