แบบฟอร์มรับโปรโมชัน่ Movie plus
บริการ C internet
สาหรับผู้ใช้บริการ
ข้าพเจ้า..............................................................................................
(ผู้ใช้บริการ/กรณีนิติบุคคลระบุชื่อนิติบุคคล)

โดย..................................................................วันที...........................
(ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี))

Customer ID....................................................................................
เลขที่วงจร (CATID)………………………………………………………………...
เลขที่สัญญา.......................................................................................
มีความประสงค์จะขอรับโปรโมชั่น Movie plus
แพ็กเกจบริการ C internet

ราคา (บาท/เดือน)

C internet Home (plus)
890
15/1 Mbps. Public IP
ได้รับสิทธิ์รับชม PrimeTime Package Starter
จานวน 12 เดือน
 C internet Business
1,500
30/3 Mbps. Public IP
ได้รับกล่อง C nema พร้อม PrimeTime Package
Starter 12 เดือน + สิทธิ์เช่าภาพยนตร์ใน PrimeTime
จานวน 2 เรื่อง


รายละเอียดสิทธิพิเศษ
 ยกเว้นค่าติดตั้ง ( มูลค่า 2,000.-)
 ยกเว้นค่าลงทะเบียน (มูลค่า 1,500.-)
 ยกเว้นค่าเช่าอุปกรณ์ปลายทาง
 ONU 4 Port
 ONU 1 Port + Broadband Router
 ได้รับสิทธิ์รับชมPrimeTime Package Starter เป็นระยะเวลา
12 เดือน (มูลค่า 1,188.-) นับจากวันที่เริ่มใช้งานครั้งแรก
 ได้รับกล่อง C nema (มูลค่า 3,800.-) + สิทธิ์เช่าภาพยนตร์ใน
PrimeTime จานวน 2 เรื่อง (มูลค่า 100.-) (เฉพาะPackage
C internet Business 30/3 Mbps. เท่านั้น)
เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. โปรโมชั่น Movie plus นี้ สาหรับผู้สมัครใช้บริการใหม่ที่สมัครแพ็กเกจ
บริการ C internet ที่ระบุไว้นี้เท่านั้น
2. โปรโมชั่น Movie plus นี้ ให้บริการเฉพาะบนเครือข่ายสายใยแก้วนา
แสง (Optical Fiber) และพื้นที่พร้อมให้บริการเท่านั้น
3. จุดติดตั้งจะต้องอยู่ในขอบเขตพื้นที่ให้บริการดังนี้ สาหรับคู่สายใยแก้ว
นาแสง (Optical Fiber) โดยวัดระยะจากจุดกระจาย/แยกสัญญาณ
(Closure/Splitter) ในระยะทาง 500 เมตร หากระยะทางเดินสายเกิน
กว่าที่กาหนด ผู้ใช้บริการจะต้องชาระค่าติดตั้งคู่สายส่วนเกินเพิ่มเมตรละ
20 บาท*
4. สาหรับคู่สายภายใน ให้สายใยแก้วนาแสง (Optical Fiber) ไม่เกิน 10
เมตร และสาย UTP ไม่เกิน 1 เมตร
5. ผู้ใช้บริการจะได้รับอุปกรณ์ที่ระบุในโปรโมชั่นเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการจัดอุปกรณ์ตามที่บริษัทฯ กาหนด
6. ช่วงเวลารับสมัครโปรโมชั่น 1 - 31 สิงหาคม 2559

7. โปรโมชั่นของบริการ C internet นี้ เป็นการให้บริการรับชม Movie
On Demand และ TV online ผ่ า น Mobile Application
“Primetime”, เว็ปไซต์ www.goprimetime.tv หรือกล่อง C nema
โดยเนื้อหา Content ในการรับชม Movie On Demand และ TV
online ผ่ า น Mobile Application “Primetime”, เว็ ป ไซต์
www.goprimetime.tv เป็น ลิ ข สิท ธิ์ ของบริษัท ไพรม์ไทม์ เอ็ นเตอร์
เทนเม้น ท์ จ ากัด โดย บมจ.กสท โทรคมนาคม ไม่มี ส่วนเกี่ยวข้อ งกั บ
Content ดังกล่าว หากมีปัญหาในการรับชม โปรดติดต่อ บริษัท ไพรม์
ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด ที่ หมายเลข 02 – 6575353 ทั้งนี้การ
ให้บริการเนื้อหา Content ดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขบริการที่ บริษัท
ไพรม์ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัดกาหนด
8. ระยะเวลาของสัญญาใช้บริการตามโปรโมชั่น 12 รอบบิล
9. กรณียกเลิกใช้บริการ หรือเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหรือความเร็ว หรือ
เปลี่ยนรายการส่งเสริมการขาย บริการ C internet ก่อนครบกาหนด
ระยะของสั ญญาใช้บริ การตามโปรโมชั่น สิทธิ พิเศษตามโปรโมชั่น ที่
ผู้ใช้บริการได้รับจะสิ้นสุดลงด้วยเช่นกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืน
ส่วนลดค่าติดตั้ง ค่าลงทะเบียน ที่ได้รับการยกเว้น ในอัตราที่ได้มีการหัก
ลดลงตามสัดส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการไปก่อนแล้ว พร้อมคืนอุปกรณ์
ปลายทาง และกล่อง C nema ให้บริษัทฯ ในสภาพสมบูรณ์ ทั้งนี้หาก
อุปกรณ์ที่ ติดตั้ งให้ บริก ารช ารุด เสี ยหาย หรือสู ญหาย อั นเกิ ดจากการ
กระท าโดยจงใจ หรื อ ประมาทเลิ น เล่ อ ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ บริ ว าร
ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ตามราคาแห่ง
ความเสี ยหายนั้ น ทั้ ง นี้ จะต้ อ งไม่ เ กิ น กว่ า ราคาตลาดของค่ า อุ ป กรณ์
ดังกล่าวในขณะนั้น ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถรับชม Movie On Demand
และ TV online ผ่าน Mobile Application “Primetime”, เว็ปไซต์
www.goprimetime.tv หรือกล่อง ต่อไปได้ด้วยอัตราค่าบริการรายเดือน
ตามที่ บริษัทฯ กาหนดในช่วงเวลานั้น
10. เมื่อครบระยะสัญญาใช้บริการ ตามโปรโมชั่น หากผู้ใช้บริการประสงค์
ที่จะ รับชม Movie On Demand และ TV online ผ่าน Mobile
Application “Primetime”, เว็ปไซต์ www.goprimetime.tv หรือ
กล่องต่อเนื่อง ผู้ใช้ บริการจะต้องช าระอัตราค่าบริการรายเดือนตามที่
บริษัทฯ กาหนดในช่วงเวลานั้น
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ โดยพิจารณาจากข้อจากัดทาง
เทคนิคและโครงข่าย
13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรื อ
เงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุ ก
ประการและข้าพเจ้าตกลงชาระค่า ใช้บริการ ตามอั ตราที่ บริษัท กสท
โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)กาหนด โดยให้ถือว่ารายละเอียดของการขอ
ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาคาขอใช้บริการ C internet ลงวันที่
...................................... ซึ่งข้าพเจ้าได้ทาไว้กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม
จากัด (มหาชน)

สาหรับเจ้าหน้าที่
(ผู้ใช้บริการ/กรณีนิติบุคคลระบุชื่อนิติบุคคล)
(ผู้รับมอบอานาจ (ถ้ามี)
ผู้รับเรื่อง...............................................................................
หน่วยงาน.............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
ลงชื่อ....................................................ผู้ขอใช้บริการ
ตัวบรรจง (....................................................)
ประทับตรา
ตาแหน่ง (ถ้ามี)..................................................... นิติบุคคล (ถ้ามี)
................./................/.................

