
Após a aplicação de 
vários descontos

【Smartphone Start Plan (Plano Inicial de Smartphone) (S)】＊1: Caso se inscreva a este plano, os diversos descontos aplicados atualmente podem ser encerrados. ＊2: No momento da troca de aparelho, 
é necessário estar inscrito no plano de tarifa para 4G LTE. ＊3: São elegíveis os aparelhos adquiridos recentemente registrados na KDDI. ＊4: Não inclui smartphones. ＊5: Os contratos de comunicação de 
dados para tablets, roteadores, etc. são elegíveis. Os contratos para dispositivos vestíveis não são elegíveis. Ao mudar de um dispositivo de comunicação de dados, o contrato de comunicação de dados deve 
ser cancelado juntamente com o contrato do smartphone. É possível realizar o procedimento na loja. ＊6: É elegível para inscrições com portabilidade do celular de outra empresa. No momento da inscrição, 
verificaremos a situação do contrato do celular de outra empresa. ※Se cancelar no meio do mês será cobrado o valor integral. 【Smartphone Start 1-year Discount (Desconto Inicial de 1 ano de 
Smartphone)】 ※Os descontos serão concedidos limitado ao valor total da tarifa de uso básico, tarifa de comunicação nacional e tarifa opcionais (excluindo alguns) após a aplicação de vários serviços de 
desconto. ※Caso as condições não sejam satisfeitas, o desconto será encerrado. 【Limite de velocidade de comunicação】 ※Se o volume mensal de dados exceder 3 GB, (5 GB se for aplicado “Opção de 
aumento de volume de 2 GB”), a velocidade de comunicação até o final do mês será de 128 kbps para transmissão e recepção. 【Precauções comuns】 ※Pode não ser possível usá-lo ao mesmo tempo com 
outras campanhas realizadas por nossa empresa. ※Além disso, tarifas de serviço universal, tarifa de serviço de retransmissão de telecomunicações, despesas decorrentes do contrato, etc. são cobradas à 
parte. ※As informações do conteúdo publicado são de 27 de setembro de 2022. O conteúdo pode mudar dependendo do momento da inscrição. ※Os valores apresentados incluem impostos.

【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.

【Opção de aumento de volume de 2 GB】 + 550 ienes/mês  Início da inscrição em 6 de outubro de 2022. Para quem se inscrever estando inscrito no “Smartphone Start 
Plan (Plano Inicial de Smartphone) (S)”, pode aumentar o volume da dados mensais em 2 GB/mês.
※Será concedido automaticamente no início de cada mês. ※Se cancelar no meio do mês será cobrado o valor integral.

Para quem faz muitas chamadas, recomendamos a opção de chamada que você pode escolher de acordo com o estilo da chamada! 
※Para mais informações, consulte o atendente da loja ou o site da au

Para menor de 22 anos

Receba o privilégio que vem com “Prime Student” por 1 ano! Veja o verso para 
mais detalhesAlém disso

6 de outubro de 2022～

【Condição de aplicação das tarifas】

★1: As tarifas são diferentes para chamadas de telefones de navios via satélite e números de telefone definidos por outras empresas. ★2: Vamos julgando a idade do contratante (caso houver um registro de usuário, 
considerar este usuário) no momento da inscrição.

Para menores de 22 anos★2 que satisfazer qualquer um dos seguintes itens ① a ③ descritos abaixo ※Os contratos com aparelho de portabilidade também são elegíveis.

①Contrato novo (excluindo portabilidade de outras empresas) ②Troca de aparelho a partir do celular au＊2＊3＊4/Mudança de um 
terminal de comunicação de dados＊5 ③Portabilidade do celular de outra empresa＊4＊6

※Para menor de 22 anos que satisfazer a condição ② ou ③, também pode selecionar o “Privilégio de Flat Rate Calling (Tarifa Fixa para Chamadas)”. Nesse caso, o privilégio que vem com “Prime Student” por 1 ano não é elegível.

Condição de aplicação do “Smartphone Start Plan (Plano Inicial de Smartphone) (S)” e “Smartphone Start 1-year 
Discount (Desconto Inicial de 1 ano de Smartphone)”

Se inscrever na “Opção de aumento de volume de 2 GB” ao mesmo tempo que se inscreve no “Smartphone Start Plan (Plano Inicial de Smartphone) (S)”
※Após o término do período de aplicação do privilégio da “Campanha gratuito por 1 ano da opção de aumento de volume de 2GB”, será cobrado automaticamente a tarifa de uso. 
Se solicitar o cancelamento antes do término do período de aplicação do privilégio, não haverá cobrança e o volume de dados será reduzida de 5 GB/mês para 3 GB/mês.

Condição de aplicação da “Campanha gratuita por 1 ano da opção de aumento de volume de 2 GB”

2.288 ienes/mês -110 ienes/mês 550 ienes/mês Gratuito
Durante 1 ano a partir 

do mês seguintePor tempo indeterminado

-1.188 ienes/mês

Tarifa de uso＊1
au PAY Card Payment Discount 

(Desconto de Pagamento 
com Cartão au PAY)

Opção de aumento de volume de 2 GB
Campanha gratuita por 1 ano

Smartphone Start 1-year 
Discount (Desconto Inicial de 

1 ano de Smartphone)
Durante 1 ano a partir 
do mês seguinte 

▶

Se for iniciar com Smartphone, 
a au está vantajoso!!

 ienes/mêsA partir do 2º ano:
※As tarifas das chamadas nacionais (22 ienes/30 segundos★1) serão cobradas separadamente.

3GB/mês

Normal

2GB/mês

Aumento de
volume

Volume de dados5GB/mêsTotal

ienes/mês
(com imposto)

Smartphone    Start Plan
(Plano Inicial de Smartphone) (S)

Durante 1 ano
a partir do

mês seguinte

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



Privilégio que vem com 
Prime Student por 1 ano

De entrega rápida e conveniente a dramas, 
filmes, música e muito mais conteúdo

★3: Após o término do período de aplicação do privilégio, a qualificação do sócio será renovada automaticamente e será cobrado diretamente pela Amazon. Além disso, aos 
clientes que não desejam renovar automaticamente, pedimos que realizem os procedimentos por conta própria no sita da Amazon “Amazon.co.jp”. Após o término do período 
do privilégio, os clientes que não satisfazem à qualificação do Prime Student e não puderem renovar a qualificação de sócio serão renovados com a qualificação para o 
Amazon Prime. ※Forneceremos um “Código de Presente da Amazon Prime” que permite usar o “Prime Student” (julgaremos a idade no momento da inscrição do privilégio).
O “Código de Presente da Amazon Prime” será fornecido apenas uma vez por linha.
※Não pode ser usado com uma conta empresarial. Além disso, se já for associado da Amazon Prime não pode usar o código de presente do Prime Student.
※A KDDI paga a taxa de associação de 1 ano para o Prime Student (2.450 ienes ou taxa de associação mensal de 250 ienes (em novembro de 2022)).
※Se cancelar ou suspender temporariamente a linha au, ou alterar o plano de tarifa, Prime Student não será cancelada automaticamente e será renovada automaticamente.
※Notificaremos com antecedência se for encerrar. ※Pode não ser possível usá-lo ao mesmo tempo com outras campanhas realizadas por nossa empresa.
※Além disso, tarifas de serviço universal, tarifa de serviço de retransmissão de telecomunicações, despesas decorrentes do contrato, etc. são cobradas à parte.
※As informações do conteúdo publicado são de 25 de novembro de 2022. O conteúdo pode mudar dependendo do momento da inscrição. ※Os valores apresentados 
incluem impostos.
○Amazon, Prime Student e todas as marcas comerciais relacionadas são marcas comerciais da Amazon.com, Inc. ou de suas afiliadas.

PONTO

1
PONTO
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Vem com “Prime Student” por 1 ano!★3

Entrega expressa
Entrega gratuita podendo chegar no dia seguinte 
os diversos produtos com uma ampla variedade

Os produtos elegíveis enviados pela Amazon serão 
entregues ao destinatário em todo o Japão (excluindo 
Okinawa e algumas ilhas remotas) assim que o pedido 

for confirmado, podendo chegar no dia seguinte.

Entrega com escolha da data e hora
Você pode confirmar a data e hora de entrega. Especifique 

uma data e horário que seja conveniente para você.

Assista à vontade filmes populares 
e programas de TV

Você pode desfrutar de filmes, dramas, 
animes, etc. que são elegíveis para 

privilégio de membros Prime sem custo 
adicional, incluindo obras originais como 

“The Masked Singer Season 2”.

Reproduza 100 milhões de 
músicas no modo aleatório

Incluindo podcasts populares
Preparamos uma lista de reprodução das 
últimas músicas de sucesso e uma ampla 
variedade de gêneros musicais, de J-POP 

a jazz e até músicas infantis. Se for um 
membro Prime, você pode aproveitar sem 

cobranças adicionais ou anúncios.

PONTO
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Elegível para menores de 22 anos inscritos no Smartphone 

Start Plan (Plano Inicial de Smartphone) (S)!!

＜Condição＞ Para menores de 22 anos que estão inscritos no “Smartphone Start Plan (Plano Inicial de Smartphone) 
(S)” e se inscreveram pelo site próprio
※Os clientes que receberam o privilégio que vem com “Prime Student” por 1 ano, não podem receber o privilégio que vem com “Prime Student” ou “Amazon Prime” por 1 ano em outras campanhas.

【Privilégio que vem com “Prime Student” por 1 ano】

【Privilégio que vem com “Prime Student” por 1 ano】

KDDI Corporation/Okinawa Cellular Telephone CompanyPara mais informações, consulte o atendente da loja ou o site da au


