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ntos WALLET

＊1: Será considerado o valor sem o valor de ajuste de combustível, impos to de incentivo para geração de energias renováveis e valor equivalente ao imposto de consumo. ＊2: Para casos em que o endereço de contrato do celular au ou au Hikari (au Fibra) e au Denki (au Energia 
elétrica) sejam iguais. ＊3: São elegíveis a au Hikari Home (au Fibra residencial) e a au Hikari (au Fibra) Prédios. A au Hikari (au Fibra) Chura não é elegível.【Sobre o Desconto com pontos au Denki (au Energia elétrica)】※Elegível somente para uma linha de celular au ou au Hikari (au 
Fibra) para cada contrato au Denki (au Energia elétrica). ※Os pontos são concedidos de acordo com o valor compatível de cada mês, em relação ao au ID elegível para “Desconto com pontos au Denki (au Energia Elétrica)” definido pelo cliente. ※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), o “Desconto com pontos au Denki” será concedido a partir 
do mês subsequente ao da instalação do au Hikari (Fibra). ※Os pontos são concedidos até o final do mês de cobrança. ※É necessário que a linha associada esteja em uso no final do mês anterior e que seja gerada cobrança do au Denki (au Energia elétrica) no mês da concessão dos 
pontos. Porém, caso a linha associada esteja cancelada, etc., no momento da concessão dos pontos, será considerado inelegível. ※Contratos de pessoa jurídica não são elegíveis.【Sobre a concessão de pontos do cartão de crédito au WALLET】＊4: Caso todos os contratos de 
celulares au (smartphones, celulares, tablets, roteadores Wi-Fi, etc.), au Hikari (au Fibra), au Hikari (au Fibra) Chura associados ao cartão de crédito au WALLET sejam cancelados, suspensos temporariamente, cedidos, etc., será cobrada a anuidade de 1.250 ienes. Neste caso, os 
privilégios obtidos pelo uso do cartão, tais como concessão de pontos, não serão elegíveis. ＊5: Os pontos são concedidos 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. ＊6: Calculado com taxa de conversão de 1P = 1 iene. ※O valor simulado foi calculado com base em um valor fixo para a conta de luz mensal, sem considerar a variação sazonal. ※Os pontos serão concedidos 
posteriormente. ※O prazo para a concessão dos pontos difere de acordo com a loja. Pode levar até 2 meses, no máximo. ※Exceto algumas lojas e serviços.【Clientes com elegibilidade para solicitação do cartão pré-pago au WALLET】Clientes pessoa física que possuam qualquer um 
dos contratos de celular au (smartphones, celulares, tablets, roteadores Wi-Fi, etc.), au Hikari (au Fibra), au Hikari (au Fibra) Chura. ※Emissor do cartão pré-pago au WALLET: KDDI CORPORATION, Okinawa Cellular Telephone Company e WebMoney Corporation【Sobre o cartão de 
crédito au WALLET e Gold Card】Condições para contratação: clientes pessoa física que possuam qualquer um dos contratos de celular au (smartphones, celulares, tablets, roteadores Wi-Fi, etc.), au Hikari (au Fibra), au Hikari (au Fibra) Chura, em que o titular ou o cônjuge tenha renda 
comprovada. [Gold Card] Acima de 20 anos completos (exceto estudantes, desempregados e trabalhadores de período parcial e serviço temporário). [Cartão de crédito] Acima de 18 anos completos (exceto estudantes do ensino médio). Os estudantes podem efetuar a solicitação 
independente da comprovação de renda. ※Menores de idade precisam da autorização do responsável com direitos parentais. ※Caso esteja utilizando o cadastro de usuário, não é possível efetuar a solicitação no nome do usuário. Além disso, não é possível efetuar a solicitação em 
caso de contratos pré-pagos ou MVNO avulsos. ※Confira os detalhes sobre os requisitos necessários para o cadastro no site do cartão de crédito au WALLET (http://www.kddi-fs.com/). ※Emissor do cartão de crédito au WALLET e Gold Card: KDDI Financial Service Corporation

Necessária solicitação

※Oferecido em todo o país
(exceto Okinawa e algumas regiões)

Vantagens no pacote de smartphone e eletricidade! “Desconto com pontos au Denki (au Energia elétrica)”

Condições para desconto com pontos au Denki (au Energia elétrica)

O titular do contrato au Denki (au Energia elétrica) ou familiares residentes no mesmo endereço＊2 que utilizem celulares au ou au Hikari (au Fibra) (internet+telefone)＊3

Ao aderir ao “au Denki (au Energia elétrica)” em conjunto com smartphones au e similares,
você acumula pontos WALLET de acordo com a conta de luz＊1 mensal!

Disponível por região, para clientes pessoa física.
au Denki M Plan (au Plano de energia elétrica M) au Denki L Plan (au Plano de energia elétrica L)

※Os clientes pessoa física que utilizam o medidor elétrico tipo B (as áreas de Kansai, Chugoku, Shikoku utilizam medidor tipo A) do contrato com a companhia de energia elétrica
regional podem solicitar o “Denki M Plan (Plano de energia elétrica M)”, e aqueles que utilizam o medidor elétrico tipo C com Contrato de Disjuntor Principal (exceto regiões de Kansai, 
Chugoku e Shikoku) podem solicitar o “Denki L Plan” (Plano de energia elétrica L). ※Condomínios com serviço de recebimento único de eletricidade, como prédios ou residências com
o sistema All-Denka (Tudo-elétrico) não podem se inscrever no au Denki (au Energia elétrica).

Proporção de concessão de pontos <Pagamento da conta de luz mensal com o cartão de crédito au WALLET>

Conta de luz de cada mês＊1

Menos de 5.000 ienes

De 5.000 ienes

a menos de 8.000 ienes

A partir de
8.000 ienes

1% 3% 5%

ganhe o total de 
(650P×12 meses) por ano

Por exemplo, caso a conta de luz＊1

seja de 13.000 ienes por mês

P7.800
Pontos

concedidos

Exemplo de 
concessão

anual 
de pontos

Exemplo de
restituição

anual

Total
Anual equivalente a ienes!9.480Desconto com

pontos au Denki
(au Energia elétrica)

Restituição do pagamento
da fatura do cartão de

crédito em pontos 

A cada
200 ienes (impostos inclusos)
usado no cartão de crédito

au WALLET
Cartão de crédito
Anuidade gratuita＊4

au WALLET
Gold card
Anuidade de 10.000 ienes

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

Smartphones au, etc. au Denki
(au Energia elétrica)

Acumulando pontos WALLET!

Desconto com pontos do
au Denki (au Energia elétrica)

Os pontos acumulados podem
ser utilizados de
várias maneiras!

Com “Desconto com pontos
au Denki (au Energia elétrica)” Ganhe o total de 

(140P×12 meses) por ano P1.680
Cartão de crédito au WALLET
Restituição do pagamento da fatura em pontos Concedidos!

Por exemplo, caso a conta de luz seja de 13.000 ienes/mês (14.040 ienes: com impostos inclusos＊5)

5%
Até no

máximo

Todos os
meses

E
ainda

Acumule pontos pagando com o 
cartão de crédito au WALLET!

au Denki (au Energia elétrica)

Vantagem ＊6

Sobre as comercializadoras varejistas de energia elétrica, a Companhia de energia elétrica de Kansai é responsável pela área de Kansai, a Companhia de energia elétrica de Chugoku pela área de Chugoku, 
a Companhia de energia elétrica de Hokuriku pela area de Hokuriku (clientes efetuarem solicitações a partir de 8 de novembro de 2017) e a KDDI Corporation pelas demais áreas.
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KDDI Corporation

Central de atendimento aos clientes KDDI Call center KDDI Financial Service
(Central de atendimento do Serviço Financeiro da KDDI)

※O valor exibido no Aplicativo da au Denki (au Energia elétrica) pode diferir do valor real por conta de falhas de dados do medidor, etc. ※A atualização da conta de luz/quantidade de energia elétrica utilizada é 
realizada uma vez por mês para clientes da área da Companhia Elétrica de Chugoku. ※Clientes da área da Companhia Elétrica de Kansai podem utilizar as funções do Aplicativo da au Denki (au Energia 
elétrica) após aproximadamente 1 mês a partir da data inicial de uso da eletricidade. ※A tarifa de comunicação cobrada no momento de utilização do aplicativo e download deve ser arcado pelo cliente.

A forma de transmissão de energia continua a mesma!

Todos os valores citados não incluem impostos,
exceto quando houver menção em contrário.

※As informações contidas neste folheto são de 8 de novembro de 2017. ※As imagens/ilustrações são meramente ilustrativas.

Consulte um atendente da loja ou o site da au
para mais informações sobre cada serviço

A au Denki (au Energia elétrica) pode ser utilizada em todo o país. Consulte mais 
detalhes em lojas au, PiPit e representantes au localizados em todo o país. É 
possível usar também no local para onde se mudar.
Os procedimentos para a mudança também são fáceis.

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

O sistema de distribuição de energia é o mesmo, então não haverá 
problemas como falta de luz frequente ou alteração da luminosidade. Você 
pode usar tranquilamente, como sempre.

A qualidade da energia
elétrica continua 
a mesma

Não tenha mais problemas 
por ter perdido o cartão de 

leitura de papel!

É possível verificar a tarifa da conta de luz diária no Aplicativo da au Denki (au Energia elétrica)! Dados do
aplicativo gratuitos

Vá para o “Aplicativo da au Denki (au Energia elétrica)” que permite verificar o cartão de leitura mensal diariamente.
Com a “função de compartilhamento familiar”, os dependentes também poderão utilizá-lo.

※As imagens são meramente ilustrativas.

[Horário de atendimento]
9:00 às 20:00 (365 dias por ano)

Sobre a au Denki (au Energia elétrica)

0120-925-881 (Gratuito)

Sobre o cartão de crédito au WALLET
0120-994-388 (Gratuito)

ou 03-6758-7388 (Pago)
[Horário de atendimento]

9:00 às 18:00 (365 dias por ano)
※Atendimento referente ao crédito rotativo e pagamento parcelado é realizado até as 20:00.

Verifique o valor 
previsto da fatura 
quando quiser!

Economize nos eletrodomésticos 
que consomem mais energia!

Estimativa da conta 
de luz por cada 

eletrodoméstico!
Saiba na hora 

quando o consumo foi maior!

Verificação a 
cada 30 
minutos!

Verifique o valor atual da conta 
de luz e a previsão do valor da 
conta de luz no final do mês!

A conta de luz
é atualizada 

todos os dias!

Como baixar o aplicativo au Denki (au Energia Elétrica)

▶ https://mieru.auone.jp/a partir do seu PC.Acesse o site a seguir

Baixe pelo QR Code abaixo ou pesquisando por “au Denki” na App Store ou na  au Market. 
Aparelhos compatíveis: iOS 8 e posteriores / AndroidTM4.1 e posteriores (exceto alguns modelos)

A partir de smartphones
ou tablets

<Usuários iPhone> <Usuários Android>

※"Wi-Fi" é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®. A marca iPhone está sendo utilizada sob a licença concedida pela Aiphone Co., Ltd. TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved.
※"Android" é o nome comercial ou marca registrada da Google Inc. ※”QR Code” é uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED. ※Será cobrada tarifa do pacote de dados para o acesso, separadamente.
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