Plano de tarifa do roteador Wi-Fi

Tarifa de uso do provedor inclusa (LTE NET for DATA)

Home Router Plan (Plano de roteador residencial) /
Mobile Router Plan (Plano de roteador móvel)
Franquia de
dados mensal
ao usar High Speed Mode

Sem limite
máximo
★1

Necessário se inscrever

Tarifa de uso do opcional

Tarifa de uso
4.462 ienes
(4.908 ienes com imposto)/mês

Apenas no mês de
uso do High Speed
Plus Area Mode★3

”2-year contract (Contrato de
2 anos) N”★2 quando aplicado

4.292

4G LTE

ienes/mês

(Limite de franquia de
dados mensal: 7GB)

(4.721 ienes com imposto)

1.005 ienes/mês

(1.105 ienes com imposto)

★1: Ao alterar o APN configurado inicialmente no roteador, pode estar sujeito a restrição de velocidade (acima de 7GB por mês). Além disso, se o volume total de transmissão
de “WiMAX 2+” e “4G LTE” em High Speed Plus Area Mode a ser utilizado no mês atual exceder 7GB, incluindo a transmissão de “WiMAX 2+” em High Speed Mode, a
velocidade máxima de comunicação para envio e recebimento de “WiMAX 2+” e “4G LTE” será de 128 kbps durante o mês em questão.
※A velocidade pode ser reduzida dependendo da situação de congestionamento da área utilizada. ※Verifique também outros limites de velocidade de comunicação abaixo .

■ Rede compatível por “Mode”
A comunicação 3G não está disponível no Japão.
Para saber detalhes sobre as áreas mais recentes,
etc., consulte o site da au.

WiMAX 2＋

High Speed Mode
Configuração inicial

●

●
●

4G LTE
Limite de franquia de dados mensal★4

Opção extra
Necessário
se inscrever

Aplicável no
★5
mês atual

High Speed Plus Area Mode

※A tarifa de uso do opcional acima será
cobrada separadamente.

Há restrição parcial★1

Há restrições (7GB por mês)

[Ao usar o Home Router Plan (Plano de roteador residencial) / Mobile Router Plan
(Plano de roteador móvel)]

Se a franquia de dados mensal do mês atual for excedida, a franquia de dados mensal será adicionada
automaticamente (2.750 ienes com imposto a cada 2GB★6)

Ao se inscrever neste plano, vários tipos de descontos aplicados atualmente podem ser finalizados.
★2： Se não houver nenhuma solicitação específica, será renovado automaticamente a cada dois anos. Se houver rescisão do contrato durante a sua vigência, será cobrada a
taxa de rescisão contratual (1.100 ienes com imposto) ＜exceto no período de renovação (durante 3 meses, a contar a partir do mês vigente em que foi celebrado o “2-year
contract (Contrato de 2 anos) N”, o mês seguinte e o mês após o mês seguinte)＞. ★3：Ao selecionar o High Speed Plus Area Mode para realizar a comunicação, será cobrada
uma tarifa de uso do opcional (desnecessário se inscrever). Além disso, ainda que outro modo seja selecionado, a tarifa de uso do mesmo mês não será calculada
proporcionalmente aos dias utilizados. ★4: Em relação ao limite de comunicação além do limite de franquia de dados mensal, consulte o limite de velocidade de comunicação abaixo .
★5: É possível optar para que a “Opção extra” seja aplicado no mês seguinte. Ao ingressar a partir do meio do mês com a inscrição aplicada para o mês vigente, poderá usar o
serviço sem restrição de velocidade a partir do dia seguinte à inscrição, mas o valor da tarifa será somado ao valor da tarifa de uso anterior à inscrição do opcional. ★6: O valor
pode ser elevado dependendo do volume de transmissão de dados usados no mês. Além disso, observe que em caso de cancelamento, será aplicado somente a partir do mês
seguinte à solicitação. ※Não é possível usar a “Opção extra” em conjunto com a “Recarga de dados”. ※Se for alterar apenas o plano de tarifas, etc., será aplicado a partir do
mês seguinte. Será cobrado o valor integral ao efetuar a rescisão no meio do mês, entre outros. ※“au Smart Value mine” não é elegível. ※Se o plano antes da alteração for
“WiMAX 2+ Flat for DATA (2-year contract (Contrato de 2 anos))”, etc., e incluem “(2-year contract (Contrato de 2 anos))” / “4-year contract (Contrato de 4 anos))” no nome do
plano, não é possível alterar para o “Home Router Plan (Plano de roteador residencial)” ou “Mobile Router Plan (Plano de roteador móvel)” a partir do My au. Inscreva-se em uma
loja au, Central de clientes, etc. ※Além disso, as despesas decorrentes do contrato, valor da troca de aparelho, tarifas de serviço universal, etc. são cobradas à parte ●”Wi-Fi” é
uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

Limite de velocidade de comunicação
[Limite de franquia de dados mensal]
Se o volume total de transmissão de “WiMAX 2+” e “4G LTE” em High Speed Plus Area Mode para o mês atual exceder 7GB
(30GB no total ao usar o Home Router Plan (Plano de roteador residencial) no plano exclusivo da au Smart Value), a velocidade de comunicação até o final do mês será
limitada a 128 kbps para envio e recebimento de dados. (Não aplicável ao inscrever em “Opção extra”. As restrições serão liberadas no 1º dia do mês seguinte.)
[Outras limites de comunicação] Para evitar o congestionamento de rede, se o volume total de transmissão de “WiMAX 2+” e “4G LTE” usado nos últimos 3 dias
exceder 10GB, a velocidade de comunicação durante o período de congestionamento da rede (das 18h às 2h do dia seguinte) será limitada a cerca de 1 Mbps. Está sujeito à
restrição, independentemente da franquia de dados restante. É elegível mesmo que esteja inscrito em “Opção extra”.
Há possibilidade de suspensão temporária da linha,
se o valor da tarifa de transmissão se tornar elevado.
【Taxa administrativa, etc.】Será cobrada a taxa administrativa do contrato (3.300 ienes com imposto) para novos contratos e na troca de aparelho. No entanto, na
troca de aparelho, será cobrada uma taxa administrativa do contrato (2.200 ienes com imposto) quando houver troca entre alguns roteadores Wi-Fi.

My au
(Web)

【Aviso quando atingir o volume de comunicação】Um e-mail au será enviado no dia seguinte que ultrapassar o valor determinado do volume de comunicação
usado durante o mês atual. Se estiver usando a “Opção extra”, será enviado um e-mail au no dia seguinte a cada 1GB excedido durante o mês de uso. Para receber o
e-mail au, é necessário configurar no “My au (Web)”.
※O conteúdo publicado aqui são informações atualizadas, de março de 2021.

Os valores descritos não incluem impostos, a menos que seja indicado o contrário

Para mais detalhes, consulte o atendente da loja ou o site da au
2103 Panfleto de tarifa do roteador

