
Para os usuários de smartphone ou celular au, “au Denki (au Energia elétrica)” 
é mais econômica e conveniente para a energia elétrica da sua residência!!

(exceto regiões de Kansai, Chugoku, 
Shikoku e Okinawa)

Os clientes que utilizam o medidor elétrico 
tipo C com Contrato de Disjuntor Principal

Denki L Plan 
(Plano de 
energia 

elétrica L)

(as áreas de Kansai, Chugoku, Shikoku 
utilizam medidor elétrico tipo A, na área de 
Okinawa, somente os clientes que utilizam 
o medidor elétrico ou Good Value Plan)

Os clientes que utilizam o medidor elétrico 
tipo B do contrato com a companhia de 
energia elétrica regional

Denki M Plan 
(Plano de 
energia 

elétrica M)

Disponível por região, para clientes pessoa física.

Oferecido em todo o país! 
(exceto e algumas ilhas isoladas)

Uma única cobrança mensal!

A qualidade e confiança são as mesmas!

Ao unificar a cobrança da tarifa de energia elétrica com a cobrança dos demais 
serviços da au, o controle das despesas fica mais fácil, pois você evita a 
necessidade de verificar várias vezes o saldo da conta bancária e de ir a lojas 
de conveniência para efetuar o pagamento.
Será mais fácil acumular pontos, pois eles serão somados com os demais 
pontos obtidos através de outros serviços da au!

au Denki (au Energia elétrica) está disponível em todo território nacional. Mesmo 
se mudança, você poderá continuar usando a vantajosa au Denki (au Energia 
elétrica). Além disso, os procedimentos para a mudança são bem simples!

Visto que o sistema de distr ibuição de energia é o mesmo, não haverá 
problemas como apagões frequentes ou alterações da luminosidade.
Como sempre, você pode usar à vontade.

東京電力エナジーパートナー株式会社 (TEPCO Energy Partner, Inc.)

中部電力ミライズ株式会社  (Chubu Electric Power Miraiz Co., Inc.)

関西電力株式会社 (The Kansai Electric Power Co., Inc.)

中国電力株式会社 (The Chugoku Electric Power Co., Inc.)

北陸電力株式会社 (Hokuriku Electric Power Company)

沖縄電力株式会社 (The Okinawa Electric Power Company, Incorporated.)

KDDI株式会社 (KDDI CORPORATION)

Área da companhia de energia elétrica de Tóquio★

Área da companhia de energia elétrica de Chubu

Área da companhia de energia elétrica de Kansai

Área da companhia de energia elétrica de Chugoku

Área da companhia de energia elétrica de Hokuriku

Área da companhia de energia elétrica de Okinawa

Demais áreas

Sobre as comercializadoras varejistas de energia elétrica

★: Áreas onde TEPCO Power Grid, Inc. atua como comercializadora geral
※Os clientes que já utilizam au Denki (au Energia elétrica) podem verificar a comercializadora 

varejista de energia elétrica pelo My au (versão web) (https://www.au.com/my-au/).

★1: Equivalente ao medidor elétrico da companhia de energia elétrica regional. ★2: Será considerado o valor sem o valor de ajuste de combustível, imposto de incentivo para geração de energias
renováveis e valor equivalente ao imposto de consumo. ★3: Para casos em que o endereço de contrato do celular au ou au Hikari (au Fibra)/au Hikari (au Fibra) Chura e au Denki (au Energia elétrica) forem 
iguais. ★4: São elegíveis a au Hikari Home (au Fibra residencial) e a au Hikari (au Fibra) Mansion e au Hikari (au Fibra) Home Chura e a au Hikari (au Fibra) Mansion Chura. ★5: Os pontos são somados de 
acordo com a conta de luz au Denki (au Energia elétrica). Estão inclusos no valor da conta de luz o valor de ajuste de combustível, imposto de incentivo para geração de energias renováveis e valor equivalente 
ao imposto de consumo. No entanto, este cálculo é feito sem incluir o valor de ajuste de combustível e o imposto de incentivo para geração de energias renováveis. Os pontos serão somados posteriormente. 
Dependendo da situação do contrato ou uso do cliente, poderão ser somados após o mês subsequente da conta. 【Sobre o Desconto com pontos au Denki (au Energia elétrica)】※Os pontos Ponta (a 
primeira casa decimal é arredondada para mais) são somados de acordo com o valor compatível de cada mês multiplicado pela taxa de retorno, em relação ao au ID elegível para “Desconto com pontos au 
Denki (au Energia elétrica)” definido pelo cliente. O valor compatível se refere, dentre a taxa de utilização da au Denki (au Energia elétrica), à soma (sem imposto) da taxa básica (ou taxa mínima) e da taxa da 
energia elétrica consumida. O valor de ajuste de combustível, imposto de incentivo para geração de energias renováveis não estão inclusos. ※Elegível somente para uma linha de celular au ou au Hikari (au 
Fibra)/au Hikari (au Fibra) Chura para cada contrato au Denki (au Energia elétrica). ※Contratos de pessoa jurídica não são elegíveis. ※O desconto será aplicado a partir do mês subsequente à solicitação, 
no mês em que a cobrança do au Denki (au Energia elétrica) for gerada. Caso o serviço elegível de comunicação para “Desconto com pontos au Denki (au Energia elétrica)” seja o au Hikari (Fibra)/au Hikari 
(Fibra) Chura, o “Desconto com pontos au Denki (au Energia elétrica)” será concedido a partir do mês subsequente ao da instalação do au Hikari (Fibra)/au Hikari (Fibra) Chura. ※Os pontos são somados até 
o final do mês de cobrança. ※Em caso de rescisão contratual do serviço de comunicação elegível, o privilégio será somado conforme a condição determinada pela “Condição de soma de pontos relacionados 
com au Denki (au Energia elétrica)” (https://www.au.com/electricity/application/contract/). ※Os pontos não podem ser utilizados para pagar a tarifa de utilização do au Denki (au Energia elétrica). 【Sobre o 
cartão au PAY/cartão au PAY Gold】Há condições para contratação. Para mais detalhes, por favor confira o site.

Mude para a au e fique tranquilo!

Fornecimento da au Denki 
(au Energia elétrica)
(Comercializadoras 

varejistas de 
energia elétrica)

É possível verificar 
em detalhes o uso 

unificado por smartphone

Ao unificar a cobrança 
da au, você efetua 

o pagamento mensal 
uma única vez ao mês.

Condomínios com serviço de recebimento único de energia elétrica, como prédios ou residências com o sistema All-Denka (Tudo-elétrico) não podem se inscrever no au Denki (au Energia elétrica).

Áreas Comercializadoras varejistas de energia elétrica

！

Todos os valores apresentados não incluem imposto, salvo indicado o contrário.

Residência Eletricidade da 
minha casa

Lojas au
Outras 

lojas que 
trabalham 
com a au

Atendimento WEB
※Oferecido em todo o país 
(exceto algumas ilhas isoladas)Necessária solicitaçãoau Denki 

(au Energia elétrica)

au Denki 
(au Energia elétrica)

au

au

au
au

auau
au

au
au

au

Point Program (Programa de pontos)
Stage (etapa)
Elegível a Score up (marcação de pontos)

O titular do contrato au Denki (au Energia elétrica) ou familiares residentes 
no mesmo endereço★3, que utilizam celulares au ou au Hikari (au Fibra)/au 
Hikari (au Fibra) Chura (internet+telefone)★4

Condições

No máximo 5%

Os pontos acumulados podem 
ser utilizados de várias formas!

“Desconto com pontos 
au Denki (au Energia elétrica)”

A tarifa de energia elétrica é a mesma★1 e concede os pontos 
Ponta de acordo com o uso★2

Plano de tarifa fácil de entender!

Celular, tablet/
internet au, etc.

Acumula 
pontos Ponta!

au Denki 
(au Energia elétrica)

Conta de luz de 
cada mês★2

Menos de 
5.000 ienes

De 5.000 ienes 
a 8.000 ienes

A partir de 
8.000 ienes

Proporção de 
concessão 
de pontos

1% 3% 5%

“Desconto com pontos do au Denki 
(au Energia elétrica)”

(650 pontos × 12 meses)

(143 pontos × 12 meses)

★5

★2

Ganhe o total de 7.800 pontos!

Serão 
restituídos 

Pontos 
de 5% 

a cada 100 ienes (impostos inclusos)
Cobrado no cartão de crédito

Cartão au PAY GoldCartão au PAY

Acumula com “Desconto com pontos
au Denki (au Energia elétrica)”!

Todos os meses

E ainda
Acumule pontos pagando com o cartão 

de crédito au PAY!

Anuidade gratuita＊1 Anuidade de 10.000 ienes

Por pagar com o cartão de crédito 
au PAY

Ganhe o total de 1.716 pontos!
Ganhe!

Por exemplo, caso a conta 
de luz seja de 13.000 ienes/mês

valendo 

Exemplo de adição anual

1ponto 

＊1: Caso não exista contrato de celular au (smartphone, tablet, celular, roteador Wi-Fi, etc.), au 
Hikari (au Fibra)/au Hikari (au Fibra) Chura ou UQ mobile vinculado ao au ID cadastrado no cartão 
au PAY, e se o cartão não for utilizado durante 1 ano a partir da data base estabelecida(＊), será 
cobrada uma anuidade de 1.250 ienes a partir do próximo ano fiscal. Além disso, fique atento (a) pois 
neste caso os privilégios, tais como acréscimo de pontos pelo uso do cartão, não serão aplicados. 
Para mais detalhes, por favor confira o site.
(＊): a utilização das diversas taxas (taxa de emissão de ETC, despesa de envio de demonstrativo 
de uso, taxa de pagamento em atraso) não estão inclusas. 

Os Pontos Ponta acumulados podem 
ser utilizados considerando comoCerca de 

Total anual 9.516  pontos 1ponto 1iene


