
Magiging sulit ang lahat sa au WALLET!

Dalawang card na sulit
sa araw-araw na buhay!

ay parami ng paraming maiipon 
at magagamit sa maraming bagay!

【Para sa kukuha ng au WALLET Prepaid Card】 Para sa may indibidwal na kontrata ng mobile phone ng au (smartphone, mobile phone, tablet, Wi-Fi router, at iba pa), au Hikari, au Hikari Chura
【Taga-isyu ng au WALLET Prepaid Card】 KDDI Corp., Okinawa Cellular Telephone Company, WebMoney Corp. 【Taga-isyu ng au WALLET Credit Card/Gold Card】 KDDI Financial Service Corporation
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maiipon ang ganitong karaming puntos!
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Maiipon

Kapag ginamit ang card sa mga tindahan
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Ito ang
palatandaan

Ito ang
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●Drugstore ●Kainan●Supermarket ●Libro/CD/DVD ●Fashion●Sports ●At iba pa●Gasolinahan●Karaoke/Libanagan

Mas maraming
maiipon kapag sa mga
Tindahan ng Point Up!

Halimbawa ng mga Tindahan ng Point Up

【Para sa kukuha ng au WALLET Prepaid Card】 Para sa may indibidwal na kontrata ng mobile phone ng au (smartphone, mobile phone, tablet, Wi-Fi router, at iba pa), au Hikari, au Hikari Chura
【Taga-isyu ng au WALLET Prepaid Card】 KDDI Corp., Okinawa Cellular Telephone Company, WebMoney Corp. 【Taga-isyu ng au WALLET Credit Card/Gold Card】 KDDI Financial Service Corporation

※Ang puntos ay ibibigay sa ibang araw. Maaaring umabot ng hanggang dalawang buwan. May ilang serbisyong hindi saklaw ng pagbibigay ng puntos.

PP PP

※Impormasyon ito noong Enero 2018.

Hanggang 10,000P ang ibibigay 
sa mga bagong pagsali/paggamit!!

Makakaipon ng puntos sa pang-araw-araw na pamimili!Makakaipon ng puntos sa pang-araw-araw na pamimili!Makakaipon ng puntos sa pang-araw-araw na pamimili!
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〈Tindahan ng Point Up〉〈Tindahan ng Point Up〉
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Sa pagchacharge (paglalagay ng pera) sa au WALLET Prepaid Card, sa pagbabayad sa halaga 
ng singil sa au WALLET Credit Card, sa pagpapalit ng modelo o pagbili ng mga opsyon at iba pa

maaaring magamit ang puntos sa pamimili katulad ng tunay na salapi!

Ang WALLET Points ay ＝

Ang naipon na puntos
at gamitin sa mga tindahan!
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PPPP PP Convenience Store Supermarket

Drugstore Mga Kainan

ay puwedeng i-charge＊1ay puwedeng i-charge＊1

Magagamit

＊1: Ang pagchacharge mula sa puntos ay hanggang ¥20,000 kada buwan (¥100 kada dagdag). ※May ilang tindahan o serbisyo na hindi saklaw. ※Maaaring hindi magamit sa ilang gasolinahan, bayad sa expressway, bayad 
sa ibat’t ibang komunikasyon ng au at iba pa, bayad sa mga buwanang bayad.

[Sanggunian] Nilson Report Setyembre 2016

Magagamit ang puntos sa iba’t ibang bagay!Magagamit ang puntos sa iba’t ibang bagay!Magagamit ang puntos sa iba’t ibang bagay!

Maaaring magamit sa halos 44 milyong tindahan 
na tumatanggap ng Mastercard® sa loob at labas 
ng bansa! Kahit sa online shopping!



①「au Easy Payment」

②「Jibun Bank」

③「Credit Card」

Maaaring pumili ng alinman sa ibaba.

④「WALLET Points」
Pagchacharge Gamit ang Naipon na Puntos

⑤「au WALLET Charge Card」(★)

Pagchacharge sa Tindahan

Sa Aplikasyon

au Shop Lawson

Mula sa

Smartphone

Sa
Tindahan ★au WALLET Charge Card

Mabibili sa mga au Shop.

Perpekto
para sa
regalo!!

SIMPLE

※May hangganan ang halaga na puwedeng i-charge. ※Ang larawan ay imahe lamang.

Sa Website

Paraang ng Pagchacharge (Paglalagay ng pera)Paraang ng Pagchacharge (Paglalagay ng pera)Paraang ng Pagchacharge (Paglalagay ng pera)

Pagchacharge mula sa aplikasyon o website ng au WALLET



Mga Kagandahan ng Aplikasyon Screen ng Aplikasyon
Prepaid Card Home Page Credit Card Home Page Balanse

(Para lamang sa prepaid card)

Charge (Paglalagay ng Pera)
(Para lamang sa prepaid card)

Natitirang Puntos

Mga Pinamili

Tindahan ng Point Up

Mga bonus ng Kampanya
Halagang Babayaran
(Para lamang sa credit card)
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Pahina ng Puntos3 Mga Pinamili4

Madali ang pagkontrol ng prepaid card o credit card gamit ang aplikasyon!Madali ang pagkontrol ng prepaid card o credit card gamit ang aplikasyon!Madali ang pagkontrol ng prepaid card o credit card gamit ang aplikasyon!

・Madaling makita sa aplikasyon ang naipon 
na puntos! Makikita kung kailan nakuha at 
kung saan ginamit ang puntos!
・Kapag pinindot ang "ポイントを使う 
(Gamitin ang Puntos)", madaling magagamit 
ang puntos sa iba’t ibang bagay!
(Halimbawa) Bayad sa paggamit ng 
mobile phone ng au, pagbili ng mga 
aksesori, au STAR, pagchacharge ng 
prepaid, pagbayad sa credit card

Makikita kung magkano ang 
nagamit sa prepaid card o 
credit card sa isang tingin 
lamang!

Makikita ang malapit na 
tindahan ng point up at mga 
rekomendadong tindahan!

SIMPLE

1. Madaling makikita ang balanse 
ng prepaid

2. Madaling makikita ang 
natitirang puntos

3. Madaling makikita ang 
babayaran sa credit card

4. Madaling makikita ang 
pinakamalapit na Tindahan ng 
Point Up

5. Madaling makikita ang mga 
pinamili

6. Magagamit agad ang puntos 
(sa prepaid charge o pagbayad 
sa credit card, at iba pa)


