au Smart Value

Necessário se inscrever
Será aplicado a partir do mês seguinte

Smartphone

Tablet

Celular

■ Economize na tarifa do smartphone ao fazer um combo com a Internet da
sua residência!
Condição ❶

Condição ❷
Solicitar o “Serviços de Internet
residencial elegíveis★1”
listado na tabela abaixo (Internet + telefone)

Inscrição no plano de
tarifa elegível com

ou

• Smartphone
• Celular (4G LTE)
• Tablet

Para usuário de algumas assinaturas de TV a
cabo elegíveis, também pode optar em fazer o
combo de “Internet + TV” ou “TV + Telefone”

Fazer a inscrição no
“Home Router Plan
(Plano de roteador residencial)”
desde que utilize o “au Smart Port★2”

Desconto da tarifa de utilização de acordo com o plano de tarifa, solicitando o “au Smart Value”
Planos de tarifa

Valor do desconto

Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G ALL STAR Pack

por tempo indeterminado a partir
do mês seguinte

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)

Desconto de 1.000 ienes
(1.100 ienes com imposto)/mês

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

Acima de 1GB〜7GB

Adjust Plan (Plano Fit) 5G (s)
Adjust Plan (Plano Fit) 4G LTE (s)

por tempo indeterminado a partir
do mês seguinte

※O desconto não será aplicado nos
meses em que o consumo de dados
utilizados for 1GB ou menos.

Adjust Plan (Plano Fit) 4G LTE

Desconto de 500 ienes
(550 ienes com imposto)/mês

Acima de 2GB〜20GB

※O desconto não será aplicado nos
meses em que o consumo de dados
utilizados for 2GB ou menos.

※Consulte o site da au para mais detalhes sobre os “Planos de tarifa” e “Serviços de Flat-rate Data (Plano fixo de dados)” elegíveis que não estejam listados acima.

Os membros da família também são elegíveis ao desconto!
Familiares que moram no mesmo endereço: Celulares/Tablets de todos da família recebem desconto★3!
Familiares que não moram no mesmo endereço: Aqueles com 50 anos de idade ou mais são elegíveis mesmo que não morem no mesmo endereço!

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

TV a cabo

Serviço de Colaboração HIKARI

Empresas de TV a cabo conveniadas
Rede a cabo de Okinawa

As tarifas de utilização/opcionais serão cobradas separadamente. Ao cancelar o serviço de Internet, pode ser cobrada uma taxa de cancelamento do contrato
dependendo do período do contrato (Exemplo: Para au HIKARI HOME/Plano Zutto Giga Toku (Sempre muito vantajoso), o período do contrato é de 3 anos e a taxa
de cancelamento do contrato é de 16.500 ienes com imposto).

★1: Uma parte dos serviços não são elegíveis. A solicitação pode não estar disponível dependendo da área onde mora ou do ambiente de uso. É limitado somente para
inscrição com o serviço de internet em “Internet + telefone”, “Internet + TV” ou “TV + telefone” da mesma residência. ★2: Speed Wi-Fi HOME L02/Speed Wi-Fi HOME
L01s/Speed Wi-Fi HOME L01/WiMAX HOME 01 ★3: É possível efetuar a solicitação caso o contratante dos celulares/Tablets e do serviço de internet da sua residência
(inclusive au Smart Port) tenha o mesmo sobrenome e endereço. Familiares com 50 anos de idade ou mais podem inscrever-se mesmo que não estejam morando no
mesmo endereço da residência que contratou o serviço de Internet elegível. Caso o sobrenome seja diferente ou possua 5 ou mais linhas de celular/Tablet 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). É possível contratar até 10 linhas de celulares/Tablets para cada linha do serviço de Internet da sua residência (ou até 9 linhas de
celulares/Tablets por uma linha do au Smart Port). No entanto, o mesmo celular/Tablet não pode ser inscrito em duplicidade.
※O valor do desconto é determinado de acordo com o plano de tarifa do celular/Tablet ou serviço de Flat-rate Data (Plano fixo de dados) no qual se encontra inscrito no
final do mês. ※Pode não ser cumulativo com as demais políticas da empresa. ※Em caso de alteração do conteúdo, etc., informaremos com antecedência. ※O valor do
aparelho, tarifas de chamada/transmissão, despesas decorrentes do contrato, tarifa de serviço universal, entre outras, são cobrados separadamente.
※Pode haver casos em que a velocidade de comunicação será limitada de acordo com as condições de uso do plano de tarifa em que estiver inscrito. ※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 au Smart Value

