Os Pontos au WALLET, podem ser acumulados
e utilizados como se fossem dinheiro.
Como se
fosse dinheiro

Pode ser usado em qualquer lugar e a qualquer hora.

1

ponto

1

iene

Pode ser usado facilmente nas lojas que você frequenta,
tais como lojas de conveniência, supermercados,
restaurantes familiares e lojas de eletrodomésticos
em todo território nacional.

Lojas de conveniência

Supermercados

Restaurantes familiares

Restaurantes Fast food

Cinemas

Karaokê

Bares

Lojas de eletrodomésticos

Lojas de vestuários

Compras pela Internet

● Pode

Pontos

ser utilizado também para pagamento do “valor de um novo aparelho na troca” e da “Tarifa mensal de utilização au”.
※É necessário carregar os pontos au WALLET. ※Uma parte das lojas e serviços não são elegíveis.

Por meio de
diversos serviços

Pode ser acumulado de forma inteligente.
Tarifa de
uso au

※A imagem é meramente ilustrativa.

au STAR

au PAY

Cartão
pré-pago
au WALLET

Os pontos au WALLET podem ser acumulados mais rapidamente
combinando-se os diversos serviços au, e realizando-se compras
do dia a dia.

au Denki
(au Energia
elétrica)

Wowma!

Como usar? Como acumular?

É muito fácil carregar e pagar com au pontos WALLET.
2

1 Primeiro, carregar os pontos. (1 ponto = 1 iene)
Clique no aplicativo
au WALLET!

Clique em “ポイント入金
(Depositar pontos)”

Digite o valor que
deseja carregar

Carregado!

O “Saldo do au WALLET” carregado pode ser
utilizado de 3 modos diferentes.

Pagamento
com o cartão

Cartão pré-pago

Utilizar os pontos

Pagamento por
aproximação do
iPhone ou do
Apple Watch
no caixa ＊1

Baixe aqui o aplicativo
au WALLET.

Existe outro modo
de carregar, além do
depósito de pontos

¥

Mais detalhes sobre
“Apple Pay” aqui

Pagamento com
código de barras
do smartphone ＊2

¥

O serviço está disponível desde
de abril de 2019

＊1: Os aparelhos elegíveis são iPhone 7 ou posterior e Apple Watch Series 2 ou posterior. ＊2: Existe o modo no qual o código de barras exibido na tela do smartphone é lido pela loja e o modo no qual o código de barras da loja é lido pelo smartphone (o serviço está previsto para ser inaugurado a partir de junho).
※A imagem é meramente ilustrativa.

Pode ser usado nas lojas que você frequenta!
Pode ser utilizado em lojas
com esta marca!

［Exemplo de lojas onde podem ser utilizado o cartão pré-pago au WALLET］
Cartão pré-pago

Lojas de conveniência

As lojas que aceitam
“Apple Pay”, “QUICPay+”

As lojas que aceitam
o pagamento “au PAY”

Mais detalhes aqui

Mais detalhes aqui

Gourmet/Refeição

Pode ser usado em cerca de
43,3 milhões de estabelecimentos
que aceitam Mastercard ®＊3 do
mundo todo!
※Uma parte das lojas e serviços não são elegíveis.
＊3: Ref.: Nilson Report, edição de setembro de 2016

Karaokê/Cinemas

Postos de gasolina

Verifique aqui outras
lojas que aceitam

Drogarias

and more...
※ O conteúdo apresentado foi atualizado em maio de 2019. Contamos com sua compreensão, pois o mesmo
poderá ser alterado sem aviso prévio. Confira as informações atualizadas por meio do código QR.

