แบบฟอร์มรับโปรโมชั่น
บริกำร C internet

สำหรับผู้ใช้บริกำร

ข้ำพเจ้ำ......................................................................................โดย..................................................................................วันที่.................................
(ผู้ใช้บริกำร/กรณีนิติบุคคลระบุชื่อนิติบุคคล)

(ผู้รับมอบอำนำจ (ถ้ำมี))

Customer ID..............................................................เลขที่วงจร (CAT ID)……………………………………..เลขที่สญ
ั ญำ...............................................

มีความประสงค์จะขอรับ โปรโมชั่น
แพ็กเกจ

Home (Private IP)

Business (Public IP)

ความเร็ว
 20 Mbps/10 Mbps
 30 Mbps/10 Mbps
 50 Mbps/20 Mbps
100 Mbps/20 Mbps
 ………………………
 30 Mbps/10 Mbps
 50 Mbps/20 Mbps
100 Mbps/45 Mbps
 ………………………

ราคา (บาท/เดือน*) สิทธิพิเศษสาหรับผู้สมัครใช้บริการอย่างน้อย 1 ปี
590.
ฟรี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท*
690.790.
ฟรี ค่าติดตั้ง 2,000 บาท*
990.……………

1,190.2,490.5,490.……………



ฟรี กล่อง C nema มูลค่า 3,800 บาท* พร้อม
แพ็กเกจ Movie Buffet ระยะเวลา 12 รอบบิล
สาหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการแพ็กเกจ Home
(Private IP) 50 Mbps/20 Mbps หรือ 100
Mbps/20 Mbps ภายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

รายละเอียดโปรโมชั่น
 รับสิทธิยกเว้นค่ำธรรมเนียมและค่ำติดตั้ง โดยผู้ใช้บริกำรจะต้องใช้บริกำรอย่ำงน้อย 1 ปี
 กรณีชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำติดตั้ง จะไม่กำหนดระยะเวลำขั้นต่ำในกำรใช้บริกำร
[อุปกรณ์ปลายทางที่ได้รับ (กรณีให้บริการผ่านคู่สายใยแก้วนาแสง) ONU 4 Port หรือ ONU 1 Port + Broadband Router]

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. แพ็กเกจ Home (Private IP) นี้ไม่รองรับกำรใช้งำน Port Forward (ในกรณีที่ประสงค์จะใช้งำนกรุณำเลือกแพ็กเกจที่สูงกว่ำ)
2. ผู้ใช้บริกำรทีร่ ับสิทธิยกเว้นค่ำธรรมเนียม (1,500 บำท*) ค่ำติดตั้ง (2,000 บำท*) จะต้องใช้บริกำรอย่ำงน้อย 1 ปี หำกยกเลิกกำรใช้บริกำรก่อนครบกำหนด ผู้ใช้บริกำรจะต้อง
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรเรียกเก็บค่ำติดตั้งและค่ำลงทะเบียนในคำขอใช้บริกำร
3. โปรโมชัน่ นีจ้ ุดติดตั้งจะต้องอยู่ในขอบเขตพืน้ ที่ให้บริกำร สำหรับคู่สำยใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) โดยวัดระยะจำกจุดกระจำย/แยกสัญญำณ (Closure/Splitter) ในระยะทำง
500 เมตร สำหรับโครงข่ำยอื่นที่นอกเหนือจำก Optical Fiber ระยะทำงที่ให้บริกำรได้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของเทคโนโลยี เช่น Copper, Wireless เป็นต้น หำกระยะทำงเดินสำย
เกินกว่ำทีก่ ำหนด สำหรับคู่สำยใยแก้วนำแสง (Optical Fiber) ผู้ใช้บริกำรจะต้องชำระค่ำติดตั้งคู่สำยส่วนเกินเพิม่ เมตรละ 20 บำท*
4. สำหรับกำรให้บริกำรผ่ำนสือ่ สัญญำณไร้สำย (Wireless) เป็นกำรยกเว้นค่ำอุปกรณ์สื่อสัญญำณไร้สำยเท่ำนัน้ ไม่รวมค่ำติดตั้งเสำรับสัญญำณ
5. สำหรับคู่สำยภำยใน ให้ไม่เกิน 10 เมตร และสำย UTP ไม่เกิน 1 เมตร
6. ผู้ใช้บริกำรจะได้รับอุปกรณ์ทรี่ ะบุในแพ็กเกจเท่ำนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรจัดอุปกรณ์ตำมที่บริษทั ฯ กำหนด
7. กรณีผู้ใช้บริกำรขอปรับเปลี่ยนควำมเร็วและ/หรือปรับเปลี่ยนแพ็กเกจ บริษัทฯจะเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรปรับเปลี่ยน 1,000 บำท/ครั้ง*
8. สำหรับผู้ใช้บริกำรที่ใช้แพ็กเกจ Home (Private IP) ควำมเร็ว 50 Mbps/20 Mbps หรือ 100 Mbps/20 Mbps ที่ได้รับกล่อง C nema กรณีใช้บริกำรไม่ครบ 1 ปีหรือ
เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจหรือควำมเร็ว ผู้ใช้บริกำรต้องส่งมอบกล่อง C nema พร้อมอุปกรณ์คืนแก่บริษทั ฯ ในสภำพสมบูรณ์ ทั้งนี้หำกกล่อง C nema และอุปกรณ์ชำรุด เสียหำยสูญ
หำยอันเกิดจำกกำรกระทำโดยจงใจ หรือประมำทเลินเล่อของผู้ใช้บริกำรหรือบริวำร ผูใ้ ช้บริกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่บริษทั ฯ ตำมรำคำแห่งควำมเสียหำยนั้น ทั้งนี้
จะต้องไม่เกินกว่ำรำคำตลำดของค่ำอุปกรณ์ดังกล่ำวในขณะนั้น
9. กล่อง C nema นีเ้ ป็นกำรให้บริกำรรับชม Movie On Demand และ TV online ผ่ำน Mobile Application “Primetime” เว็บไซต์ www.goprimetime.tv หรือผ่ำนกล่อง C
nema โดยเนือ้ หำ Content ในกำรรับชม Movie On Demand และ TV online ผ่ำน Mobile Application “Primetime” เว็บไซต์ www.goprimetime.tv เป็นลิขสิทธิข์ อง
บริษัท ไพรม์ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Content ดังกล่ำว หำกมีปญ
ั หำในกำรรับชม โปรดติดต่อ บริษัท ไพรม์ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จำกัด ที่หมำยเลข 02 – 6575353 ทั้งนี้กำรให้บริกำรเนือ้ หำ Content ดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขบริกำรที่ บริษัท ไพรม์ไทม์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด กำหนด
10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรให้บริกำร โดยพิจำรณำจำกข้อจำกัดทำงเทคนิคและโครงข่ำย
11.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดหรือเงือ่ นไขโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
* อัตรำดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยละเอียดดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำตกลงชำระหนี้ซึ่งเกิดจำกกำรขอรับสิทธิต์ ำมบริกำรข้ำงต้น ตำมอัตรำที่ บริษัท กสท
โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) กำหนด โดยให้ถือว่ำรำยละเอียดของกำรขอใช้บริกำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอใช้บริกำรฯ ซึ่งข้ำพเจ้ำได้ทำไว้กับ บริษทั กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับเรื่อง...............................................................................
หน่วยงำน.............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................

ลงชื่อ….................……...…………………ผู้ขอใช้บริการ
ตัวบรรจง (………………...............…...….…................)
ตำแหน่ง (ถ้ำมี)………….....…….......…...….….......................
................/……............…/…..............

