
★2: Os pontos Ponta serão devolvidos em sequência a partir do mês após o mês seguinte da cobrança do pagamento parcelado, se as 
condições de aplicação forem satisfeitas. (Até 23 parcelas) Os pontos de devolução mensal serão equivalentes ao mesmo valor do valor dividido 
de 5% do valor total do parcelamento em 23 parcelas.

Não é preciso pagar 
a última parcela!

Dentro do valor de pagamento parcelado do preço do aparelho

Ao pagar o valor de parcelamento do aparelho adquirido através do Smartphone 
Value Program (Programa de Valor para Smartphone) com um cartão au PAY

Até
A partir do valor total 
do parcelamento 

Mesmo não tendo 
um contrato de 
linha OK! 

Mesmo não tendo 
um contrato de 
linha OK! 

＊1
＊4 

Veja o verso para simulações de pagamento e outras precauções

Valor residual
(Pagamento da 
última parcela)

1ª parcela ～ 23ª parcela

24ª parcela

Até mesmo o
aparelho mais 

recente é vantajoso!

Nossa empresa 
coleta os 

aparelhos adquiridos 
neste programa

Na
au

＊2: Não são elegíveis os aparelhos de portabilidade. ＊3: O número de pagamentos para este programa pode ser escolhido apenas em 24 vezes tanto para o parcelamento e reparcelamento. ＊4: É possível 
aceitar inscrições somente na loja para menores de idade que não possuem uma linha au. ★3: Os aparelhos serão coletados nas lojas ou pelo correio. A coleta pode não estar disponível em algumas lojas. Para 
mais informações sobre o método/prazo de coleta, consulte o site da au. ★4: Pode ser necessário pagar até 22.000 ienes (isento de imposto) de tarifa de uso em caso de defeito para poder usar os privilégios 
quando ocorre um defeito/quebra do dispositivo (exemplo: quando não consegue carregar a bateria), etc. ou pode não conseguir receber os privilégios. (2.200 ienes (isento de imposto) para aqueles que se 
inscreveram no “Repair and Delivery Service (Seguro contra defeito e extravio)” para Android™) ※Quando os pontos Ponta são aplicados aos pagamentos mensais, não poderá ser aplicado ao último pagamento.

※A condição de aplicação será julgada todos os meses. ※Os pontos Ponta serão devolvidos ao “au ID” que possui um contrato para o Smartphone Value Program (Programa de Valor para Smartphone) 
elegível. ※Se a nossa empresa coletar o aparelho em questão antes do 25º mês do Smartphone Value Program (Programa de Valor para Smartphone), será elegível ao privilégio enquanto o pagamento 
parcelado continuar. ※Se usar os pontos no momento da compra, o valor do privilégio pode diminuir. ※Se o “au ID” estiver excluído ou inválido, os menores de idade que não possuem uma linha au não 
serão elegíveis se contratou, além da loja etc. 【Condição de inscrição do cartão au PAY (incluindo cartão Gold)】 Clientes que possuem uma au ID para uso pessoal (não pode se inscrever com uma au 
ID usada para um contrato corporativo) ※Existe uma análise predeterminada para a emissão do cartão. Dependendo da análise, podemos não conseguir atender sua solicitação. Emissora do cartão: au 
Financial Service Corporation

【Condição de inscrição】 Comprar um aparelho elegível com este programa em nossa empresa ou em uma 
loja au＊2＊3 ※Pode comprar com este programa independente se possui ou não uma linha au. ＊1: Pode continuar o uso 
deste programa mesmo após cancelar a linha au.
【Aparelhos elegíveis】 Smartphones excluindo alguns aparelhos 【Condição de aplicação do privilégio】 A nossa 
empresa deve coletar o aparelho adquirido com este programa, após o uso de 12 meses ou mais ★3★4 

【Condição de aplicação】 Ao pagar (exceto o pagamento da última parcela) o valor de parcelamento do aparelho adquirido através 
do Smartphone Value Program (Programa de Valor para Smartphone) com um cartão au PAY (incluindo cartão Gold au PAY)

Pagamento
mensal

(Preço do aparelho - 
Valor residual)

Necessário se inscrever

Não é necessário se inscrever

Tarifa do programa: gratuito

(Devolução de pontos Ponta) ★2

Smartphone Value Program
(Programa de Valor para Smartphone)

Smartphone Value Bonus 
(Bônus de Valor para Smartphone)

★1: Aplica-se quando a nossa empresa coleta o aparelho adquirido por meio deste programa dentro do 13º ao 25º mês após a 
compra do aparelho elegível. ※É necessário satisfazer as condições de coleta/avaliação do aparelho no momento de se inscrever 
neste programa. Pode ser necessário pagar até 22.000 ienes (isento de imposto) para receber os privilégios quando ocorre um 
defeito/quebra do dispositivo (exemplo: quando não consegue carregar a bateria), etc. ou pode não conseguir receber os privilégios.

★1

Valor residual
(Pagamento da 
última parcela)

1ª parcela ～ 23ª parcela

24ª parcela

Pagamento
mensal

(Preço do aparelho - 
Valor residual)

são devolvidos!5%



＜No primeiro contrato＞ No caso do preço de venda à vista/valor total de pagamento: 96.600 ienes (“Valor do pagamento parcelado: 2.520 ienes x 23 parcelas” + “Valor do pagamento da última 
parcela: 38.640 ienes”) Taxa anual real: 0%　Entrada: 0 iene　Número de pagamento: 24 vezes　Prazo de pagamento: 26 meses ＜Após a continuação＞ No caso do preço de venda à 
vista/valor total de pagamento: 96.600 ienes (“1ª a 23ª parcela: 2.520 ienes” + “24ª a 47ª parcela: 1.610 ienes”) Taxa anual real: 0%　Entrada: 0 iene　Número de pagamento: 47 vezes　Prazo 
de pagamento: 49 meses　※Pode ser necessário pagar até 22.000 ienes (isento de imposto) para receber os privilégios quando as condições predeterminadas não forem satisfeitas, 
sendo que existem condições predeterminadas na coleta/avaliação do aparelho no momento que se inscreveu neste programa ou pode não conseguir receber os privilégios.

No caso do preço de venda à vista/valor total de pagamento: 96.600 ienes (“Valor do pagamento parcelado: 2.520 ienes x 23 parcelas” + “Valor do pagamento da 
última parcela (24º mês): 38.640 ienes”) 
Taxa anual real: 0％　Entrada: 0 iene　Número de pagamento: 24 vezes　Prazo de pagamento: 26 meses

Quando a nossa empresa coleta o aparelho em questão no 25º mês

Quando for continuar usando o aparelho em questão após o 25º mês

【No caso do preço do aparelho de 96.600 ienes】

Simulação de pagamento parcelado ao usar os privilégios deste programa no 25º mês 
após a compra do Smartphone elegível em uma loja au

Simulação de pagamento ao parcelar novamente em 24 vezes o valor do pagamento da última
parcela no 25º mês após a compra do Smartphone elegível em uma loja au 【No caso do preço do aparelho de 96.600 ienes】

24º mês

Pagamento de
1.610 ienes/mês
em 24 parcelas

a partir do 25º mês

1º mês

Compra do
Smartphone

2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 25º mês

1.610 ienes

48º mês

1.610 ienes

26º mês

1.610 ienes

27º mês

1.610 ienes

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

Início da devolução de pontos após 
4 meses do mês da compra

Início da devolução de pontos após 
4 meses do mês da compra

5º mês 6º mês 24º mês 25º mês 26º mês

Pagamento da 
última parcela
(24ª parcela)

Compra do
Smartphone

【Devolução de até 5% (4.830 pontos) para um valor total do parcelamento de 96.600 ienes】
Mais vantajoso ao pagar com um cartão au PAY!

27º mês

Devolução de até 5% do valor total do parcelamento com pontos Ponta!

2.520 ienes 2.520 ienes 2.520 ienes 2.520 ienes 2.520 ienes

Não precisa pagar o saldo da 
parcela, incluindo a cobrança do 

mês de coleta, caso a nossa 
empresa colete o aparelho em 

questão no decorrer do período!!

2.520 ienes 2.520 ienes 2.520 ienes

Economia nos pagamentos mensais!

Devolução de até 5% do valor total do parcelamento com pontos Ponta!

Não precisa 
pagar quando a 
nossa empresa 

coleta o aparelho 
em questão no 

25º mês!!★1

Devolução de
210 pontos

Devolução de
210 pontos

Devolução de
210 pontos

Devolução de
210 pontos

Devolução de
210 pontos

Total em 23 meses
Devolução de

4.830
pontos

Total em 23 meses
Devolução de

4.830
pontos

O pagamento da última parcela será parcelado novamente em 24 vezes

38.640 ienes

38.640 ienes
Não precisa

pagar

Vantagem 3

★1: Aplica-se quando a nossa empresa coleta o aparelho adquirido por meio deste programa dentro do 13º ao 25º mês após a compra do aparelho elegível. ※O valor do pagamento 
parcelado e o valor da última parcela variam conforme o aparelho. ※Pode ser necessário pagar até 22.000 ienes (isento de imposto) para receber os privilégios quando as 
condições predeterminadas não forem satisfeitas, sendo que existem condições predeterminadas na coleta/avaliação do aparelho no momento que se inscreveu neste 
programa ou pode não conseguir receber os privilégios. 【Caso não utilize os privilégios】 ※Pode optar por pagar à vista ou pagar parcelado o valor de pagamento da última parcela. 
Caso não haja nenhuma manifestação, será parcelado automaticamente em 24 vezes. Nesse caso, será feita uma avaliação predeterminada, como consultas de inadimplências.

【Sobre o pagamento da última parcela】 Caso não haja nenhuma manifestação, após a avaliação predeterminada com base na situação de pagamento, etc. será parcelado em 
24 vezes. Também pode ser optado em pagar à vista.
※Quando o valor do pagamento da última parcela não for pago por parcelamento, será notificado por e-mail associado à au ID no 25º mês a partir da compra do aparelho.
※O prazo de reparcelamento do valor de pagamento da última parcela não é elegível ao privilégio do Smartphone Value Bonus (Bônus de Valor para Smartphone). 

Valor de pagamento
da última parcela

(24ª parcela)

※Existem despesas decorrentes do contrato, etc. que são cobradas à parte. ※As 
informações fornecidas são de maio de 2022. O conteúdo
pode mudar dependendo do momento da inscrição.
●Android é a marca comercial ou marca registrada da Google LLC.

KDDI Corporation/Okinawa Cellular Telephone Company

Vantagem 1Smartphone Value Program
(Programa de Valor 
para Smartphone)

Smartphone Value Program
(Programa de Valor 
para Smartphone)

Smartphone Value Bonus
(Bônus de Valor para Smartphone)

Smartphone Value Bonus
(Bônus de Valor para Smartphone)

Vantagem 2

A devolução de pontos Ponta é isenta de imposto. 
Os valores apresentados incluem imposto, exceto quando indicado o contrário.

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


