
【Home Router Plan (Plano de roteador residencial) 5G】＜Aparelho alvo＞Speed Wi-Fi HOME 5G L12/Speed Wi-Fi HOME 5G L11 ※É necessário comprar o aparelho alvo ao mesmo tempo que contrata o Home Router 
Plan (Plano de roteador residencial) 5G. ※“au Smart Value mine” e “au Smart Value (Desconto de roteador)” não são elegíveis. ※Disponível apenas no endereço contratado. ※Se mudar o local de uso devido à mudança, 
será necessário realizar o procedimento. ※Será cobrado o valor integral ao efetuar a rescisão, entre outros, no meio do mês. ※Para alterar o plano de tarifas do roteador WiMAX 2+ e “Router Flat Plan 80 (Plano de 
roteador flat 80) (5G)”, inscreva-se em uma loja au, Central de clientes, etc. 【Limite de velocidade de comunicação】※Se um grande volume de comunicação for usado em um determinado período de tempo, a 
velocidade de comunicação pode ser limitada durante o horário de pico. 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. ※A velocidade pode ser reduzida dependendo da situação de congestionamento da área utilizada. ※Se ocorrer uma 
grande sobrecarga contínua na rede, podemos limitar a velocidade para fornecer um serviço estável até que a situação melhore. 【Precauções comuns】※Além disso, tarifas de serviço universal, tarifa de serviço de 
retransmissão de telecomunicações, despesas decorrentes do contrato, etc. são cobradas à parte.
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Rede compatível por “Mode” Sobre as áreas disponíveis em cada modo, consulte o site da au.

Tarifa de uso

★: Não é compatível para 800MHz. ＊2: Se a franquia mensal de dados exceder 30GB, a velocidade de comunicação até o final do mês será limitada a um máximo de 128kbps 
para transmissão e recepção (Não aplicável ao usar o “Standard Mode”. Além disso, se estiver inscrito na “Opção extra”, não será aplicável. O limite de velocidade de comunicação 
será liberado no primeiro dia do mês seguinte). ※É diferente da área do Smartphone au.

【Desconto de roteador 5G】＜Privilégio＞Desconto de 550 ienes/mês durante 25 meses ＜Condição＞Se inscrever no “Home Router Plan (Plano de roteador residencial) 
5G” ※Apenas uma vez por linha. ※Se o valor elegível do desconto for menor que o valor do desconto, será descontado até o valor elegível do desconto. ※Se alterar para um plano 
diferente do plano elegível, etc. durante o período de aplicação do desconto, o desconto finalizará no mês atual do procedimento. ※Os contratos de portabilidade não são elegíveis.

＊1: ◎Ao se inscrever neste plano, vários tipos de descontos 
aplicados atualmente podem ser finalizados. ◎Será com tarifa de 
uso do provedor (5G NET for DATA (550 ienes/mês com imposto)).

Home Router Plan (Plano de roteador residencial) 5G

Standard Mode★ (configuração inicial)

Sem limite máximoLimite da franquia de dados mensal Há restrições
(30 GB por mês)

Verifique o mapa da área para áreas
onde a comunicação está disponível.Intervalo da área disponível

Pode ser usado em uma área mais ampla do que 
o Standard Mode. Verifique o mapa da área para áreas 
onde a comunicação está disponível.

Comunicações disponíveis

Plus Area Mode

＊2

4.620 ienes/mês
5.170 ienes/mês Durante 

25 meses

Tarifa de uso＊1
Durante 25 meses -550 ienes/mês

Ao aplicar Desconto de roteador 5G

au 5G/au 4G LTE/WiMAX 2+

Aparelho alvo

※As informações do conteúdo publicado são 
　de 1 de fevereiro de 2022.
○“Wi-Fi” é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.
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(com imposto)

※Se um grande volume de comunicação for usado em 
um determinado período de tempo, a velocidade de 
comunicação pode ser limitada durante o horário de pico.

Ao usar o Standard Mode
Sem limite máximo da 
franquia de dados mensal!

Não precisa 
de obra!
Wi-Fi fácil em casa

Basta ligá-lo a uma tomada

Home Router 5G


