
Quando aplicado o “au PAY Card 
Payment Discount (Desconto de 
Pagamento com Cartão au PAY)”

Ao usar Standard Mode

Sem limite 
máximo★1

Durante 25 meses, quando aplicado o 
“Desconto de roteador 5G”

〈Privilégio〉 Desconto de 550 ienes/mês durante 25 meses  〈Condição〉 Se inscrever no “Mobile Router Plan (Plano de roteador móvel) 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 (será calculado o valor sem imposto no extrato da fatura). ※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 também são elegíveis.

※É diferente da área dos smartphones au.

800MHz não é suportado

Configuração inicial

Limite da franquia de dados mensal

Intervalo de áreas disponíveis

Comunicações disponíveis

Sem limite máximo

Standard Mode Plus Area Mode

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

[Ao usar o Mobile Router Plan (Plano de roteador móvel) 5G]
Se a franquia de dados mensal do mês atual for excedida, a franquia de dados mensal será 
adicionada automaticamente (2.750 ienes a cada 2GB★3)

※A tarifa de uso do opcional (1.100 ienes) 
será cobrada separadamente.

Necessário se inscrever
Aplicável no mês atual ★2

Há restrições (15GB por mês)＊2

5G / 4G LTE / WiMAX 2+

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.

＊1: Ao selecionar o “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. ＊2: Se a franquia de dados mensal 
exceder 15GB, a velocidade de comunicação até o final do mês será limitada a um máximo de 128 kbps 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).
※Se uma grande quantidade de comunicação for usada em um determinado período, a velocidade de comunicação pode ser limitada durante o horário de pico.

Ao se inscrever neste plano, vários tipos de descontos aplicados atualmente podem ser finalizados.
★2: 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. ★3: O valor pode ser elevado dependendo da franquia de dados mensal usado no mês. Além disso, 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”. <Aparelhos elegíveis> Speed Wi-Fi 5G X11/Galaxy 5G Mobile Wi-Fi ※O 
roteador 5G não pode ser usado com planos de tarifas de roteador 4G LTE. ※“au Smart Value mine” e “au Smart Value (Desconto de roteador)” não são 
elegíveis. ※Será cobrado o valor integral ao efetuar a rescisão, entre outros, no meio do mês. ※Para alterar o plano de tarifas do roteador WiMAX2+ ou “Router 
Flat Plan 80 (Plano de roteador flat 80) (5G)” para este plano, faça a inscrição em uma loja au, Central de clientes, etc. ※Além disso, despesas decorrentes do 
contrato, valor da troca de aparelho, tarifas de serviço universal, tarifa de serviço de retransmissão de telecomunicações, etc. são cobradas à parte.
●“Wi-Fi” é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. ●”Galaxy” é uma marca comercial ou marca registrada da Samsung Electronics Co., Ltd.
［au PAY Card Payment Discount (Desconto de Pagamento com Cartão au PAY)］
＜Condição＞A forma de pagamento cadastrada no final do mês deve ser um cartão au PAY
※No caso de cobrança única/cobrança consolidada da KDDI, será julgada pela forma de pagamento do grupo de cobrança.

Franquia de 
dados mensal

“Desconto de roteador 5G”

Opção extra

Rede compatível por “Mode”

Tarifa de uso

Plano de tarifa do roteador móvel

Mobile Router Plan (Plano de roteador móvel) 5G

5.458 ienes/mês 5.271 ienes/mês 4.721 ienes/mês

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

Tarifa de uso do provedor inclusa (5G NET for DATA)

Necessário se inscrever

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.
Se ocorrer uma grande sobrecarga contínua na rede, podemos limitar a velocidade para fornecer um serviço estável até que a situação melhore.

Limite de velocidade de comunicação

2203 モバイルルーター (5G) 料金チラシ
※O conteúdo publicado aqui são informações atualizadas de março de 2022.

Os valores descritos 
incluem impostos

Para mais detalhes, consulte 
o atendente da loja ou o site da au

◎Ao se inscrever neste plano, vários tipos de descontos aplicados atualmente podem ser finalizados.
★1: Se uma grande quantidade de comunicação de dados for usada em um determinado período, a velocidade de comunicação pode ser limitada durante 
o horário de pico.
※A velocidade pode ser reduzida dependendo da situação de congestionamento da área utilizada. ※Verifique também outros  limites de velocidade de 
comunicação  abaixo  .


