
Informações sobre 
3 planos de tarifas

Consulte o verso para “Repair and Delivery Service (Seguro contra defeito e extravio)
with Cloud”, que é recomendado ao comprar um Tablet

Se deseja realizar comunicação de dados apenas com Tablet

Se deseja compartilhar★ o volume de dados do smartphone em conjunto com smartphone

Tablet Plan 3 (Plano tablet 3)

Tablet Share Plan
(Plano de Compartilhamento Tablet)

Tablet Smartphone

(1.100 ienes/mês)1.000 ienes/mês
(sem imposto)

(1.100 ienes/mês)1.000 ienes/mês
(sem imposto)

(5.280 ienes/mês)4.800 ienes/mês
(sem imposto)

Tablet Plan 50 (Plano tablet 50)

【Tablet Share Plan (Plano de Compartilhamento Tablet)】※É necessário configurar o “compartilhamento de dados”. ※Não poderá continuar usando o serviço se alterar o plano do 
smartphone/celular que está usando em conjunto para um plano diferente do plano elegível. ※“au Smart Value”, “Family Discount Plus (Desconto Família Plus)”, “au PAY Card Payment 
Discount (Desconto de Pagamento com Cartão au PAY)”, etc. não são elegíveis. ※Se usar um grande volume de comunicação de dados durante um determinado período, a velocidade de 
comunicação será limitada no horário de pico. ※Se o volume de dados mensais for excedido, a velocidade de comunicação até o final do mês será de 128 kbps para transmissão e recepção.
【Tablet Plan 3 (Plano tablet 3)/Tablet Plan 50 (Plano tablet 50)】※“au Smart Value ”,“Family Discount Plus (Desconto Família Plus)”, “au PAY Card Payment Discount (Desconto de 
Pagamento com Cartão au PAY)”, “Carry-over de dados”, “compartilhamento de dados”, etc. não são elegíveis. ※Se o volume de dados mensais (3GB para “Tablet Plan 3 (Plano tablet 3)” e 
50GB para “Tablet Plan 50 (Plano tablet 50)”) for excedido, a velocidade de comunicação até o final do mês será de 128 kbps para transmissão e recepção. 【Precauções comuns】※Será 
cobrado o valor integral se cancelar, etc. no decorrer do mês. ※Se o plano antes da alteração for “Tablet Plan ds (Plano tablet ds) (3-year contract (Contrato de 3 anos)) (3-year contract/L 
(Contrato de 3 anos/L)) (2-year contract (Contrato de 2 anos)) (2-year contract/L (Contrato de 2 anos/L))”, “Tablet Plan cp (Plano tablet cp)”, “Tablet data share plan (Plano de 
compartilhamento de dados Tablet)”, etc. inscreva-se em uma loja ou na Central de clientes. ※A tarifa de serviço universal, tarifa de serviço de retransmissão de telecomunicações, despesas 
relacionadas ao contrato, entre outras despesas são cobradas separadamente. ※As informações do conteúdo publicado são de 19 de dezembro de 2022.
〇iPad é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. TM and © 2022 Apple Inc. Todos os direitos reservados. 〇Android é uma marca comercial ou marca registrada da Google LLC.

★: Nos planos de tarifas do plano ilimitado de dados, o limite máximo é o volume de dados definido para compartilhamento de dados, tethering e World Data Flat 
(Plano fixo de dados internacional). (Exemplo: total de 30GB para Unlimited Data MAX Plan (Plano Ilimitado Data MAX) 5G)

iPad/tablet Android comercializado pela nossa empresaAparelhos elegíveis

3GB/mês
Volume de dados 50GB/mês

Volume de dados

Planos
elegíveis

Estar utilizando um smartphone/celular com o mesmo nome do tablet e 
realizar uma nova inscrição ou estar inscrito em um plano elegível

Planos de tarifas para smartphones e alguns planos de tarifas para celulares
※Consulte o site da au para mais informações sobre os planos elegíveis.

Condição de
inscrição

Se for desfrutar do seu Tablet, na au é vantajoso!

GB

GB

Todos os valores apresentados incluem imposto, exceto quando indicado o contrário. Para mais detalhes, consulte o atendente da loja ou o site da au
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※A inscrição deste serviço está limitada à solicitação no momento da compra dos modelos compatíveis. ★1: Será cobrada uma tarifa de uso de 3.300 ienes/vez. ★2: Existem 
condições para aplicação, como horário de atendimento. ★3: Está limitada a solicitação feita pela Internet. ★4: Colado a película protetora de LCD designado pela nossa 
empresa. Não aplicável para alguns aparelhos. ★5: Em caso de ato intencional/negligência do cliente, os danos causados por desastres (terremotos, erupções, tsunamis, 
inundações), etc. não são cobertos. ★6: Se no contrato au houver uma linha com 25 meses ou mais, sendo esta linha a inscrita neste serviço ou a mesma do “Desconto 
família” desta linha, será elegível ao desconto de uso por um longo tempo. ★7: Os contratos corporativos celebrados após 30 de junho de 2022 não são elegíveis. ※Para 
usar as fotos na nuvem, é necessário instalar o aplicativo e realizar o procedimento de início da utilização. ※É possível fazer backup de até 512GB para cada contrato do 
“Repair and Delivery Service (Seguro contra defeito e extravio) with Cloud”. No entanto, o tamanho máximo é de 10GB por arquivo. ※Se cancelar armazenaremos os dados 
de backup por até 30 dias após a data de cancelamento. ※Ao adquirir um novo telefone celular au por meio de troca ou acréscimo de aparelho, poderá escolher entre 
cancelar ou continuar o “Repair and Delivery Service (Seguro contra defeito e extravio) with Cloud” vinculado ao antigo telefone celular au. ※Ao rescindir o contrato au, 
poderá escolher entre cancelar ou continuar o “Repair and Delivery Service (Seguro contra defeito e extravio) with Cloud”. ※Ao alterar de um plano de tarifa au para um plano 
de tarifa UQ mobile ou um plano de tarifa povo, o “Repair and Delivery Service (Seguro contra defeito e extravio) with Cloud” continuará e será cobrada uma tarifa mensal.
〇Android é uma marca comercial da Google LLC. 〇”Wi-Fi” é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance.

Serviço de entrega do aparelho celular substituto

23 distritos de Tóquio/toda 
região da cidade de Osaka

★1 ★2

Dentro de 3 horas

Outras regiões
Em princípio, 

no dia seguinte 
da solicitação

Disponibilizamos várias funções 
de edição, como filtros e correção 

de cores no corte de fotos

Armazene fotos e vídeos 
automaticamente na nuvem 

de grande capacidade

〇 Permite receber suporte em caso de problemas como defeito, perda ou roubo de seu precioso 
Smartphone ou Tablet.

〇 Faça backup de suas fotos e vídeos de recordações em uma nuvem de grande capacidade de 512GB. 
Fácil de editar, processar e organizar.

＼Os tablets compatíveis com 5G também ficaram elegíveis!／

Exemplos
dos

privilégios

Em caso de problemas como defeito, dano ou perda do Smartphone ou Tablet, 
um produto renovado do mesmo modelo e mesma cor será entregue!

É possível especificar a data e o horário de entrega, e também a retirada em lojas de conveniência ou armários de 
recebimento de entrega★3. Além disso, vamos entregá-lo com uma película protetora de LCD.★4

・ Gratuito★5 para defeitos por uso normal dentro de 1 ano a partir da compra
・ Para clientes e sua família que possuem um contrato au por 25 meses ou mais, receberá um desconto de 2.200 ienes como um privilégio de 

uso por um longo tempo.★6

・ Ainda mais, um desconto de 550 ienes se não usar aparelho substituto e um desconto de 550 ienes para solicitação feita pela Internet.
※Devolva o aparelho com defeito dentro de 14 dias após receber o aparelho celular substituto. Caso não seja devolvido, será cobrada uma multa de 44.000 ienes. ※O valor a ser pago e a 
multa de Galaxy Z Fold4 /Galaxy Z Flip4 são diferentes.

Valor a ser
pago 1ª vez: Normal 5.500 ienes 2ª e 3ª vez: Normal 8.800 ienes

Faça backup de suas fotos e vídeos de recordações em uma nuvem de grande capacidade e                     .
Oferecemos uma gama completa de funções, como processamento 

e otimização de dados de backup com um aplicativo exclusivo.★7

512GB

＊: O valor de Galaxy Z Fold4/Galaxy Z Flip4 é de 1.573 ienes/mês. ※Smartphones Android™ (5G) lançados antes de 16 de maio de 2022, au 
Certified, terminais de comunicação de dados, etc. podem ser inscritos ao “Repair and Delivery Service (Seguro contra defeito e extravio)”.

Tarifa de 
uso mensal 990 ienes/mês＊

Aparelhos
elegíveis

Smartphone Android™ (5G) e Tablet Android™ (5G) 
lançados após 17 de maio de 2022

Em algumas regiões de Kanto/
Chubu/Kansai/Kyushu

Pode chegar até 
no mesmo dia ★2

Repair and Delivery Service 
(Seguro contra defeito e extravio) with Cloud

Fotos na nuvem

KDDI Corporation/
Okinawa Cellular Telephone CompanyTodos os valores apresentados incluem imposto, exceto quando indicado o contrário.

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

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

Disponível também para quem não é au!

Nuvem de grande 
capacidade Edite fotos com facilidade


