Lista de planos de tarifas do au Smartphone (5G)

Descontos diversos

Quantidade de
dados mensais
Serviços
auxiliares

Planos de tarifas

※O 5G está disponível em algumas áreas.
Para mais informações, consulte o site da au.

Tarifas de
utilização＊1

au Smart
Value＊3

Desconto de
pagamento com
cartão au PAY

※Todos os valores dentro da tabela se referem ao valor mensal.

Tarifa de uso (após aplicado descontos diversos)
Quando está inscrito no Family Discount Plus
(Desconto Família Plus) (por pessoa)

1 pessoa

(Por tempo indeterminado a partir do mês seguinte)

Nos meses em que não consumir o volume de dados
o desconto será concedido automaticamente!

Desconto

Tarifa de uso

(após aplicado descontos diversos)

Nos meses em que o
consumo de dados for
3GB ou menos

Quando está inscrito no Family
Discount Plus (Desconto Família Plus)
(por pessoa)

(Por tempo indeterminado
a partir do mês seguinte)

(Incluindo Tethering, Data Share e
World Data Flat (Plano fixo de
dados internacional))

3 ou mais membros
da família

2 membros da família

3 ou mais membros da família

-550 ienes

-1.100 ienes

(Por tempo indeterminado
a partir do mês seguinte)

Unlimited Data MAX Plano ilimitado!
Plan (Plano Ilimitado
Até 80GB para
Data MAX) 5G ALL
Tethering, etc★1
STAR Pack

Veja abaixo

9.988 ienes

8.778 ienes

8.228 ienes

7.678 ienes

-1.650 ienes

6.028 ienes

Unlimited Data MAX Plano ilimitado!
Plan (Plano Ilimitado
Até 70GB para
Data MAX) 5G TV
Tethering, etc★1
Pack

TELASA
Paravi
FOD Premium

9.108 ienes

7.898 ienes

7.348 ienes

6.798 ienes

-1.650 ienes

5.148 ienes

Unlimited Data MAX Plano ilimitado!
Plan (Plano Ilimitado
Até 60GB para
Data MAX) 5G Netflix
Tethering, etc★1
Pack (P)

Netflix
TELASA
Amazon Prime

8.338 ienes

7.128 ienes

6.578 ienes

6.028 ienes

-1.650 ienes

4.378 ienes

Unlimited Data MAX Plano ilimitado!
Plan (Plano Ilimitado
Até 60GB para
Data MAX) 5G
Tethering, etc★1
DAZN Pack

DAZN

8.338 ienes

7.128 ienes

6.578 ienes

6.028 ienes

-1.650 ienes

4.378 ienes

Unlimited Data MAX Plano ilimitado!
Plan (Plano Ilimitado
Até 60GB para
Data MAX) 5G with
Tethering, etc★1
Amazon Prime

Amazon Prime
TELASA

8.008 ienes

6.798 ienes

6.248 ienes

5.698 ienes

-1.650 ienes

4.048 ienes

Unlimited Data MAX Plano ilimitado!
Plan (Plano Ilimitado
Até 30GB para
Data MAX) 5G
Tethering, etc★1

ー

7.238 ienes

6.028 ienes

5.478 ienes

4.928 ienes

-1.650 ienes

3.278 ienes

6.765 ienes

6.028 ienes

5.478 ienes

4.928 ienes

4.378 ienes

3.828 ienes

3.278 ienes

ー

−

3.278 ienes

2.728 ienes

2.178 ienes

Acima de

-1.100 ienes

4 GB〜7 GB

Adjust Plan
(Plano Fit) 5G

-110 ienes

-550 ienes
Acima de

1 GB〜4 GB

〜1 GB

ー

-187 ienes

5.115 ienes
3.465 ienes

ー

Serviços auxiliares do Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G ALL STAR Pack
Netflix (Basic Plan)/Apple Music/YouTube Premium/TELASA/
Amazon Prime/DAZN/GeForce NOW Powered by au
★1:【Plano ilimitado de dados】Este é o limite máximo da quantidade total de Tethering, Data Share e World Data Flat (Plano fixo de dados internacional) (a pagar). ※Caso haja uso de
comunicação de grande quantidade durante um determinado período, a velocidade de comunicação no horário congestionado será limitada.【au Smart Value】＊3: É necessário se inscrever em
um serviço de Internet, etc. da sua residência. Será cobrado a tarifa de utilização/tarifas de opcionais à parte. Ao cancelar o serviço de Internet, pode ser cobrada uma taxa de rescisão contratual,
dependendo do período do contrato (no caso do au HIKARI HOME/Zutto Giga Toku Plan (Sempre muito vantajoso) (nova inscrição após 1º de julho de 2022), o período de contrato é de 3 anos e
a taxa de rescisão contratual é de 4.730 ienes).

au Smart Value ※Solicitação necessária ＜Condições: Estar inscrito em ①+②＞①Plano de tarifa elegível com smartphone au ②Serviço de internet elegível na sua
residência (Internet + telefone) ※É possível efetuar a solicitação, caso os contratantes de Internet e celular au possuam o mesmo sobrenome e o mesmo endereço.
Desconto de pagamento com cartão au PAY ＜Condições＞A forma de pagamento cadastrada no final do mês deve ser um cartão au PAY ※No caso de cobrança
única/cobrança consolidada da KDDI, o método de pagamento do grupo de cobrança será utilizado para julgamento.
Family Discount Plus (Desconto Família Plus) ※Solicitação necessária ＜Condições＞Estar inscrito com a família no plano de tarifa elegível ao desconto.
※Para aqueles que moram em outro endereço, é necessário fazer a inscrição na loja au e apresentar o comprovante de vínculo familiar (comprovante de endereço, etc.).

【Diversos planos de tarifa 5G】＊1: Inscrevendo-se neste plano, alguns descontos e similares aplicados atualmente podem ser encerrados. ※Em caso de rescisão
contratual no decorrer do mês, será cobrado o valor integral da tarifa. ＊2: As tarifas são diferentes para telefone de navio via satélite e chamadas para números de telefone
definidos por outras empresas.【Amazon Prime】※“vem com Amazon Prime” significa que pode usar o Amazon Prime na qual nossa empresa arcará com o valor
equivalente à taxa de adesão do Amazon Prime para o plano de tarifa elegível. (Para “Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G ALL STAR Pack”, “Unlimited
Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G Netflix Pack (P)”, “Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G with Amazon Prime”, o valor equivalente à taxa
de adesão está incluso na tarifa de utilização da au.) Por enquanto, nossa empresa arcará com o valor equivalente à taxa de adesão, fornecendo o “Código de Presente
do Amazon Prime” que permite a utilização do Amazon Prime ao se registrar.【Netflix/Paravi】※Está disponível no Basic Plan (plano básico).【Apple Music/YouTube
Premium/TV Pack (TELASA/Paravi/FOD Premium)/TELASA (Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G with Amazon Prime)/DAZN/GeForce NOW
Powered by au】※A tarifa de utilização de cada conteúdo será gerada no “Pagamento Fácil au”, mas o mesmo valor será descontado da tarifa de utilização da au. Caso
não esteja inscrito no plano de tarifa no fim do mês, o desconto da tarifa de uso da au não será concedido.【Itens de observação comuns do conteúdo】※O “Privilégio
gratuito para primeira inscrição” de cada conteúdo pode não ser aplicado. ※É necessário realizar um procedimento à parte para iniciar o uso do serviço. (TELASA (exceto
Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G ALL STAR Pack/Netflix Pack (P)) ※Após mudar para um plano de tarifa que não inclui cada conteúdo, rescindir
o contrato ou suspender temporariamente, o próprio cliente pode precisar rescindir o contrato do conteúdo separadamente. Consulte o site da au. ※Caso já esteja
utilizando cada conteúdo, será cobrado o valor integral da tarifa de utilização, referente ao mês em que iniciou a utilização.【Itens de observação comuns】※Pode não
ser cumulativo com as demais políticas executadas pela empresa. ※A tarifa de serviço universal, tarifa de serviço de retransmissão de telecomunicações e despesas
relacionadas ao contrato, entre outras, são cobradas separadamente. ※As informações do conteúdo publicado são de 1 de julho de 2022. O conteúdo poderá ser
alterado, de acordo com a época da inscrição. 〇Amazon, Amazon Prime e todas as marcas comerciais relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de
suas afiliadas. 〇Apple, Apple Music são as marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e nos outros países. TM and Ⓒ 2022 Apple Inc. Todos os
direitos reservados. 〇“TELASA” é a marca comercial da TELASA Corporation. 〇“Paravi” é marca comercial ou marca registrada da Premium Platform Japan, Inc.
〇“GeForce NOW” é a marca comercial ou marca registrada da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
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