
WALLET points

＊6

＊1: Saklaw lamang ang halaga na hindi kasama ang pagsasaayos sa bayad sa gatong, buwis para sa henerasyon ng napapanibagong enerhiya at buwis sa pagkonsumo. ＊2: Kapag magkapareho ang tirahan na nakalagay sa kontrata ng au 
mobile phone o au Hikari at au Denki. ＊3: Saklaw ang au Hikari Home at au Hikari Apartment. Hindi saklaw ang au Hikari Chura.【Diskwento sa au Denki points】※Saklaw ang isang linya lamang ng au mobile phone o au Hikari kada isang 
kontrata sa au Denki. ※Ibibigay ang puntos sa saklaw na halaga kada buwan sa au ID ng saklaw na linya na itinalaga ng mamimili sa Diskwento sa au Denki Points. ※Ang paglapat ng puntos ay mangyayari sa susunod na buwan matapos ang 
aplikasyon, sa buwan na magkaroon ng sisingilin para sa au Denki. Kung ang saklaw na serbisyo ng internet na lalapatan ng Diskwento sa au Denki Points ay ang au Hikari, ang puntos ay mailalapat sa susunod na buwan matapos ang 
pagbubukas ng au Hikari. ※Ang puntos ay igagawad hanggang sa katapusan ng buwan ng pagsingil. ※Kailangang ginagamit ang saklaw na linya sa katapusan ng buwan bago ang pagbibigay ng puntos, at kailangang may babayaran sa au 
Denki sa buwan ng pagbibigay ng puntos. Hindi magiging saklaw kapag pinakansela ang saklaw na linya hanggang sa oras ng pagbibigay ng puntos. ※Hindi kasama ang kontratang nakapangalan sa korporasyon.【Pagbibigay ng Puntos sa 
au WALLET Credit Card】＊4: Magbabayad ng ¥1,250 para sa isang taon kapag kinansela, pansamantalang pinatigil o ipinamana ang lahat ng telepono ng au (smartphone, mobile phone, tablet, Wi-Fi router at iba pa), au Hikari, au Hikari Chura 
na nakakonekta sa au ID na nakarehistro sa au WALLET Credit Card. Sa ganiyang kaso hindi magiging sakop ng bonus tulad ng pagbibigay ng puntos sa pamamagitan ng paggamit ng card. ＊5: Ibibigay ang puntos ayon sa halaga ng singil para 
sa au Denki. Ang halag ng singil ay may kasamang bayad para sa pagsasaayos sa bayad sa gatong, buwis para sa generasyon ng napapanibagong enerhiya at buwis sa pagkonsumo. ＊6: Ang 1P = ¥1. ※Ang mga halaga ay halimbawa lamang 
na kinalkula sa kondisyon na parepareho ang buwanang singil para sa kuriyente at di kasama ang pagbabago ng panahon. ※Ang puntos ay ibibigay sa susunod na mga araw. ※Ang pagbibigay ng puntos ay nagbabago depende sa tindahan. 
Maaaring umabot hanggang 2 buwan. ※Hindi kasama ang ilang tindahan/serbisyo.【Para sa mga may Aplikasyon sa au WALLET Prepaid Card】Para sa mga may indibidwal na kontrata ng au mobile phone, (smartphone, mobile phone, tablet, 
Wi-Fi router, atbp), au Hikari, at au Hikari Chura ※Tagapag-isyu ng au WALLET Prepaid Card: KDDI Corp., Okinawa Cellular Telephone Company, WebMoney Corp.【Tungkol sa au WALLET Credit Card / Gold Card】Kundisyon sa aplikasyon: May 
indibidwal na kontrata ng alinman sa telepono ng au (smartphone, mobile phone, tablet, Wi-Fi router at iba pa), au Hikari, au Hikari Chura, at may regyular na pinagkakakitaan ang sarili o ang asawa. [Gold Card] Edad 20 pataas (maliban sa 
estudyante, walang trabaho, part-timer o walang permanenteng trabaho). [Credit Card] Edad 18 pataas (maliban sa nasa mataas na paaralan). Ang mga estudyante ay maaaring kumuha may pinagkakakitaan man o wala. ※Kailangan ng 
permisyon ngmgamagulang para samenor de edad.※Para samga nakarehistro bilang gumagamit, hindimaaaring kumuha gamit ang pangalan ng gumagamit. At hindimaaaringmag-aply angmgamay kontrata na prepaid oMVNO lamang. 
※Tingnan sa website ng au WALLET Credit Card para sa mga kwalipikasyon para sa aplikasyon at iba pang mga delalye (http://www.kddi-fs.com/). ※Tagapag-isyu ng au WALLET Credit Card / Gold Card: KDDI Financial Service.

Kailangan ng aplikasyon

※Inihahatid sa buong bansa 
(hindi kabilang ang Okinawa, ilang lugar)

Sulit ang set ng smartphone at kuryente! “Diskwento sa au Denki points”

Mga mamimili na may kontrata sa au Denki, o di kaya ay nakatira kasama ang kapamilya＊2 na gumagamit ng au mobile phone o au Hikari (Internet + Telepono)＊3

Makakaipon ng WALLET points mula sa buwanang bayad sa kuryente＊1 sa
pagkuha ng “au Denki” kasabay na pagkuha sa au Smartphone at iba pa!

Nakahanda kada lugar para sa mga indibidwal na mamimili.

au Denki M plan au Denki L plan

※Para sa mga indibidwal na mamimili, maaaring kumuha ng “Denki M Plan” para sa may kontrata na Meter Rate Lighting B (Meter Rate Lighting A sa mga taga Kansai,
Chugoku at Shikoku) sa local na kumpanya ng kuryente, o “Denki L Plan” para sa mga nakakontrata sa Meter Rate Lighting C at Main Switch Contract (hindi kasama ang
Kansai, Chugoku at Shikoku). ※Hindi maaaring kumuha ng au Denki ang mga tumatanggap ng panlahatang serbisyo sa kuryente o nakatira sa tirahan na elektroniko lahat.

Porsyento ng ibabalik 
ng puntos

<Pagbabayad sa singil ng kuryente kada buwan gamit ang au WALLET Credit Card>
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Ang
point na
ibibigay

Taunang
Puntos

Na
Ibibigay

Pagbabalik
sa loob ng
isang taon

Halos

Buong Taon
Kabuuan ang sulit!

au WALLET
Credit card
Walang taunang bayad＊4

au WALLET
Gold card
¥10,000 kada Taon

Makakaipon sa
“Diskwento sa au Denki Points”!

Smartphone
ng au atbp. au Denki

Makakaipon ng WALLET points!

Diskwento sa
au Denki points

Sulit ang naipon na puntos
na magagamit sa

iba’t ibang paraan!

Sa “Diskwento sa
au Denki Points”

Sa paggamit ng au WALLET Credit Card
Makakatanggap ng puntos pabalik Ang

Ibibigay!

Halimbawa, ang bayad sa kuryente kada buwan ay ¥13,000 (¥14,040 kapagmay kasamang buwis＊5)

5%
Hanggang

Kada
Buwan

Dagdag
pa

Makakaipon sa pamamagitan ng pagbabayad 
gamit ang au WALLET credit card!

au Denki

Makakatanggap ng puntos 
pabalik sa paggamit ng 

Credit Card sa pagbabayad

Diskwento sa 
au Denki Points

1% 3% 5%
Bayad sa Kuryente kada Buwan＊1

Mababa sa ¥5,000
Mula ¥5,000

Hanggang ¥7,999 Mula ¥8,000
Halimbawa, ang bayad sa kuryente kada 
buwan＊1 ay ¥13,000: 

7,800

¥9,480

Sa loob ng isang taon
(140P×12 buwan) P1,680

Tungkol sa mga magtitingi ng kuryente, Kansai Electric Power Co., Inc. para sa Kansai, Chugoku Electric Power Co., Inc. para sa Chugoku, 
Hokuriku Electric Power Company para sa Hokuriku (para sa mga may aplikasyon simula Nobyembre 8, 2017) at KDDI Corp. para sa ibang lugar.

Mga Kondisyon ng Diskwento sa au Denki Points
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KDDI Corp

KDDI Customer Center KDDI Financial Service Call Center

※Maaaring iba ang aktwal na halaga sa halaga na nakalagay sa au Denki App dahil sa pagkawala ng data sa smart meter at iba pa. ※Para sa mga mamimili ng Chugoku Electric 
Power, isang beses lamang kada buwan mapapanibago ang bayad sa kuryente / dami ng nagamit na kuryente. ※Para sa mga mamimili ng Kansai Electric Power, maaaring magamit 
ang au Denki App 1 buwan matapos ang unang araw ng paggamit. ※Ang bayad sa pagdodownload o paggamit ng internet para sa aplikasyon ay babayaran ng mamimili.

Walang pinagbago sa paraan ng transmisyon ng kuriyente!

Ang mga halagang nakasulat ay walang kasamang
buwis maliban na lamang kung nakasaad.

※Impormasyon simula Nobyembre 8, 2017 hanggang kasalukuyan. ※Ang larawan/ilustrasyon ay imahe lamang.

Magtanong sa staff ng tindahan o pumunta sa au website
para sa karagdagang detalye ng bawat serbisyo.

Maaaring magamit ang au Denki sa buong bansa. Maaaring magtanong sa mga 
tindahan ng au, PiPit, o tindahan na may au. Maaari ring gamitin sa lilipatang lugar.
Madali lamang ang proseso ng paglilipat.

Inihahatid sa buong bansa!
(Hindi kabilang ang Okinawa, ilang malalayong isla)

Sapagkat walang pinagbago sa paraan ng transmisyon ng kuryente, hindi 
mawawalan nang basta-basta ng kuryente o hindi hihina ang liwanag nito. 
Magagamit ito nang may seguridad katulad ng kasalukuyan.

Walang pinagbago sa 
kalidad ng kuryente

Nawala ang papel na bill
kaya hindi na makita ang 

babayaran!
Mawawala ang ganito!

Maaaring tingnan sa au Denki App ang babayaran sa kuryente araw-araw! Walang bayad sa
impormasyon

Mapapalitan ang buwanang pagkumpirma ng bill ng kuryente ng “au Denki App” na magagamit araw-araw. 
Maaaring magamit ng buong pamilya sa pamamagitan ng “Family Share Function”.

※Ang larawan ay imahe lamang.

[Oras ng Tanggapan]
9:00～20:00
(Walang bakasyon buong taon)

Tungkol sa au Denki

0120-925-881 (Walang Bayad)

Tungkol sa au WALLET Credit Card
0120-994-388 (Walang Bayad)

O tumawag sa 03-6758-7388 (May Bayad)
[Oras ng Tanggapan]
9:00～18:00 (Walang bakasyon buong taon)
※Hanggang 20:00 para sa mga katanungan hinggil sa 
pagbabayd ng revo/installment.

Maaaring makita 
kahit kailan ang 

sisingilin na bayad!

Magtipid sa paggamit ng kagamitang
maaksaya sa kuryente!

Maaaring makita 
ang babayarang 
kuryente kada 

gamit sa bahay!
Kitang kita kung kailan 
maraming ginagamit!

Maaari ring 
makita kada
30 minuto!

Ang kasalukuyang babayaran 
at ang maaaring bayaran 

sa katapusan ng buwan ay 
maaaring makita!

Ang babayaran sa kuryente
ay napapanibago 

araw-araw!

Paraan ng pagdodownload ng aplikasyon ng au Denki

▶ https://mieru.auone.jp/Puntahan dito.Mula sa kompyuter

Hanapin at i-download ang “au Denki” gamit ang QR code sa ibaba o di kaya ay sa 
App Store/au Market. Saklaw na Modelo: iOS8 Pataas / AndroidTM4.1 Pataas (Maliban sa ilang modelo)

Mula sa Smartphone
Tablet

<Para sa iPhone> <Para sa Android>

※Ang “Wi-Fi” ay nakarehistrong trademark ng Wi-Fi AllianceⓇ. ※Ang iPhone trademark ay ginagamit sa ilalaim ng pahintulot ng Aiphone Co., Ltd. TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved.
※Ang “Android” at “Google Play” ay trademark o nakarehistrong trademark ng Google Inc. ※Ang “QR code” ay rehistradong trademark ng Denso Wave Inc. ※Mayroong hiwalay na bayad para sa paket sa pag-aaccess.
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