Tarifa fixa para chamadas internacionais au

Serviço opcional:
necessário se inscrever

Chamadas internacionais feitas a partir da au
(dentro do Japão) para países e regiões elegíveis
podem ser usadas por até 750 minutos por mês! ★1
※Até 15 minutos por vez (até 50 vezes por mês).

■ Elegibilidade ....Smartphone (5G/4G LTE) ou telefone celular (4G LTE)
■ Tarifa fixa ... 980 ienes/mês:

Para inscritos no “Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G ALL STAR Pack”,
“Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G/4G TV Pack”,
“Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G/4G Netflix Pack (P)”,
“Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G with Amazon Prime”,
“Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G/4G”,
“Adjust Plan (Plano Fit) 5G/4G LTE”
ou “Adjust Plan (Plano Fit) 5G (s)/4G LTE (s)”
1.480 ienes/mês: Para inscritos no “Keitai Kakeho Plan (Plano celular Kakeho) (Ligações Ilimitadas)”

※Pode ser usado também com outros planos de tarifas e serviços Flat-rate Data (Plano fixo de dados) além dos mencionados
acima. Para mais informações, consulte o site da au.

■ Tarifas de chamadas ...Seguem abaixo os valores das tarifas de chamadas do Serviço de Chamadas Internacionais
au que começa com 010★2, feitas do Japão para os países e regiões elegíveis.
Duração da chamada/vezes
Até 15 minutos
Número de
chamadas/mês

Até 50ª vez

Gratuito

A partir da 51ª vez

Tarifa de frequência excedida
de 300 ienes/vez

A parte que exceder os 15 minutos
+20 ienes/30 segundos

■ Países e regiões elegíveis ...China (exceto Macau), Filipinas, Coreia do Sul, Tailândia, Taiwan, Vietnã, Hong Kong,
Malásia, Índia, Nepal, Brasil, Peru, Estados Unidos contíguos (exceto Alasca), Canadá,
México, Havaí, Guam, Reino Unido, Áustria, Holanda, Noruega, Portugal e Suécia
※Para informações mais recentes, consulte o site da au.

【Sobre as chamadas】★1: ※As tarifas de chamadas de até 15 minutos do Serviço de Chamadas Internacionais au começando em 010 do Japão para os países
e regiões elegíveis são gratuitas até 50 vezes/mês. A partir da 51ª vez será cobrada uma tarifa adicional de 300 ienes por chamada, separadamente.
Independentemente da quantidade, se a chamada ultrapassar 15 minutos, será cobrada à parte uma tarifa de chamada de 20 ienes a cada 30 segundos para a
parte excedida. ※Esta opção de chamadas gratuitas não se aplica para chamadas realizadas e recebidas no exterior, transmissão de SMS (C-mail), chamadas
para telefones via satélite e telefone de navio via satélite, chamadas para números de telefone especificados pela nossa empresa, etc. Além disso, esta opção de
chamadas gratuitas pode não ser aplicada em outras situações. ※Para chamadas não elegíveis como gratuitas serão cobradas tarifas de acordo com cada
serviço (chamadas para telefone via satélite marítimo custam 50 ienes a cada 30 segundos). ★2: Pode ser utilizado discando 005345 como alternativa do 010.
※O número de chamadas é contabilizado pelo horário do Japão. As chamadas que se estendem de um mês para o outro no horário do Japão serão
contabilizadas no mês em que a chamada foi encerrada. ※Será dada continuidade ao número de chamadas mesmo que a linha seja transferida ou sucedida. ※É
possível verificar (até a parte utilizada do dia anterior) a situação de uso, como número de chamadas, no My au ou na Central de clientes. ※Para o Serviço de
Chamadas Internacionais au, estabelecemos um valor limite na utilização mensal (30.000 ienes). O uso será interrompido gradativamente a partir do momento em
que confirmarmos que este valor limite foi excedido (a tarifa fixa e a tarifa excedente desta opção não estão sujeitas ao valor limite). Além disso, o uso deste
serviço poderá ser interrompido até que seja confirmado o pagamento da tarifa de chamada correspondente.※Ao inscrever-se para esta opção na contratação do
“Serviço de desconto para ligações internacionais 001, como Mobile Talk”, este serviço será descontinuado automaticamente no final do mês atual ou no início do
mês seguinte. A tarifa de chamada será cobrada durante o período até que seja descontinuado automaticamente, pelo método de transmissão convencional
começando com 001010, etc., mesmo que tenha menos que 15 minutos, portanto, utilize após a alteração para o Serviço de Chamadas Internacionais au que
começa com 010. ※Dependendo do país e região elegíveis, a conexão pode não ser completada devido à infraestrutura da operadora local.
【Sobre aplicação da tarifa】※Aplicado a partir do mês seguinte da inscrição. Se o serviço opcional for descontinuado ou cancelado durante o mês, será
cobrado a tarifa fixa e não será calculado proporcionalmente aos dias utilizados. ※Se este serviço opcional for descontinuado durante o mês, como no caso
de alterar para um serviço Flat-rate Data (Plano fixo de dados) não elegível, as chamadas com plano fixo serão aplicadas durante o período do serviço
Flat-rate Data (Plano fixo de dados) elegível.

※O conteúdo publicado aqui são informações atualizadas, de março de 2021.
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