
Ao solicitar o “au Smart Value” será concedido um desconto na tarifa de uso de acordo com o plano de tarifa

Vantajoso nas tarifas de uso do Smartphone ao fazer 
um combo com Internet residencial!

★1: Alguns serviços não são elegíveis. Somente se estiver inscrito em “Internet + telefone”, “Internet + TV” ou “TV + telefone” com o mesmo serviço de internet residencial. ★2: Consulte o site da au 
as assinaturas de TV a cabo elegíveis para “Internet + TV” e “TV + telefone”. ★3: Modelos elegíveis: Speed Wi-Fi HOME L02/Speed Wi-Fi HOME L01s/Speed Wi-Fi HOME L01/WiMAX HOME 01. ★4: 
O contrato é para um total de 10 linhas de telefones móveis au, etc. por linha do serviço de Internet residencial (ou até 9 linhas no caso de um serviço de roteador elegível, como au Home Router 5G. 
O mesmo se aplica daqui em diante). Se a linha inscrita no “au Smart Value” também estiver inscrita no grupo “Family Discount Plus (Desconto Família Plus)” ou “Home Set Discount (Desconto 
Conjunto Residencial)” da UQ mobile, o número de linhas de telefones móveis au/UQ inscritos em cada grupo também serão incluídos na contagem de linhas. É possível efetuar a solicitação caso o 
contratante do serviço de Internet residencial/au Home Router 5G e telefones móveis au tenha o mesmo sobrenome e endereço. Familiares com 50 anos ou mais podem se inscrever mesmo que não 
estejam morando no mesmo endereço da residência que contratou o serviço de Internet elegível (“Internet + telefone”, “Internet + TV” ou “TV + telefone”). Caso o sobrenome seja diferente ou possua 
5 ou mais linhas de telefones móveis (incluindo tablet/PC) no total, será necessário entregar um comprovante do mesmo endereço e de parentesco (para o familiar com 50 anos ou mais que não more 
no mesmo endereço, apenas o comprovante de parentesco). ※Os descontos serão aplicados a partir do mês seguinte à inscrição. ※O valor do desconto é determinado de acordo com o plano de 
tarifa ou serviço de Flat-rate Data (Plano fixo de dados) do telefone móvel au no qual se encontra inscrito no final do mês. ※Pode não ser possível usá-lo ao mesmo tempo com outras campanhas 
realizadas por KDDI. ※Além disso, valor do aparelho, tarifas de chamada/comunicação, despesas decorrentes do contrato, tarifas de serviço universal, tarifa de serviço de retransmissão de 
telecomunicações, etc. são cobradas à parte. ※As informações do conteúdo publicado são de fevereiro de 2023. O conteúdo pode mudar dependendo do momento da inscrição. ○Amazon, Amazon 
Prime e todas as marcas comerciais relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

※Para mais informações consulte o site da au sobre os “planos de tarifa” e “serviço de Flat-rate Data (Plano fixo de dados)” elegíveis além dos mencionados acima.

※É elegível também ao usar au Smart Port★3. ※WiMAX 
+5G também é elegível. Para mais informações sobre o 
serviço de roteador elegível, consulte o site da au/UQ. ※
Os planos de tarifas que podem se inscrever variam 
dependendo do modelo.

Necessário se inscrever
Será aplicado a partir do mês seguinte

ou・ au smartphone
・ au tablet (4G LTE)
・ Celular au

※Confira o site da au para mais informações sobre as empresas de TV a cabo conveniadas de cada área.■ Serviços de Internet residencial elegíveis

por tempo indeterminado a partir do mês seguinte 
Desconto de 550 ienes/mês

por tempo indeterminado a partir do mês seguinte 
Desconto de 1.100 ienes/mês

Smartphone Mini Plan 
(Plano de Smartphone Mini) 
4G/5G

Mais de 1GB ~ 4GB

Ao se inscrever no plano 
de tarifa elegível com

O desconto do 
“Family Discount 
Plus (Desconto 
Família Plus)” 

também é elegível!

Planos de tarifa

Serviço de 
Colaboração HIKARI＊2TV a cabo

提携ケーブルテレビ各社

沖縄ケーブルネットワーク

Serviço HIKARI

(Provedores suportados＊1: @nifty, @TCDM, ASAHI net, au one net, BIGLDBE.DTI, So-net)

Valor do desconto

TabletSmartphone

Os membros da família também são elegíveis ao desconto!★4!

As tarifas de utilização/opcionais serão cobradas separadamente. Ao cancelar o serviço de Internet, pode ser cobrada uma taxa de rescisão contratual dependendo 
do período de contrato (Exemplo: Para au HIKARI HOME/Plano Zutto Giga Toku (Sempre muito vantajoso), o período de contrato é de 3 anos e a taxa de rescisão 
contratual é de 4.730 ienes (a taxa de rescisão contratual varia de acordo com o período do contrato e plano de tarifa)).

＊1: É possível que não consiga escolher dependendo do plano. 
＊2: O método de inscrição difere dependendo da empresa.

ひかりゆいまーる　ひかりJ

Verifique o site da au para obter detalhes de cada plano de tarifa.

※Os valores apresentados incluem impostos.

Condição ❶ Condição ❷

au Smart Value Celular

Solicitar o “au HIKARI” ou “Serviços 
de Internet residencial elegíveis★1” 

(Internet + telefone) da tabela abaixo

Se inscrever no serviço de roteador 
elegível como “au Home Router Plan (au 

Plano de roteador residencial) 5G” depois 
de usar o modelo elegível

Modelo elegível: Speed Wi-Fi HOME 5G L12/L11
Tarifa básica: 5.170 ienes/mês

Para usuário de algumas assinaturas de TV a cabo 
elegíveis, também pode optar em fazer o combo de 

“Internet + TV” ou “TV + Telefone” ★2

Familiares que moram no mesmo endereço: Telefones móveis/Tablets de todos da família recebem desconto!
Familiares que não moram no mesmo endereço: Aqueles com 50 anos de idade ou mais são elegíveis mesmo que não morem no mesmo endereço!

KDDI Corporation/
Okinawa Cellular Telephone Company

Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 
5G ALL STAR Pack
Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 
4G/5G TV Pack
Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 
4G/5G Netflix Pack (P)
Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 
4G/5G DAZN Pack
Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 
5G with Amazon Prime
Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 
4G/5G


