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＊1: Số tiền thuộc đối tượng áp dụng là số tiền trừ đi tiền điều chỉnh phí nhiên liệu, tiền thuế xúc tiến phát điện năng lượng tái tạo, tiền tương đương với thuế tiêu thụ. ＊2: Trường hợp địa chỉ hợp đồng của Điện thoại di động au hoặc au HIKARI (Dịch vụ Internet 
cáp quang au) và au Denki (Điện au) giống nhau. ＊3: au HIKARI Home (Dịch vụ Internet cáp quang au tại nhà), au HIKARI MANSION (Dịch vụ Internet cáp quang au chung cư) thuộc đối tượng áp dụng. au HIKARI Chura (Dịch vụ Internet tốc độ cao & điện 
thoại sử dụng đường truyền cáp quang tại Okinawa) không thuộc đối tượng áp dụng.【Về giảm giá bằng điểm au Denki (Điện au)】※Đối với 1 hợp đồng au Denki (Điện au), chỉ có thể áp dụng cho 1 đường truyền Điện thoại di động au hoặc au HIKARI (Dịch 
vụ Internet cáp quang au). ※Sẽ cấp điểm ứng với số tiền thuộc đối tượng hàng tháng đối với au ID của đường truyền thuộc đối tượng “Giảm giá bằng điểm au Denki (Điện au)” mà khách hàng đã chỉ định. ※Kể từ tháng sau tháng đăng ký, sẽ bắt đầu áp dụng 
từ tháng phát sinh yêu cầu thanh toán au Denki (Điện au). Trường hợp dịch vụ truyền thông trở thành đối tượng của “Giảm giá bằng điểm au Denki (Điện au)” là au HIKARI (Dịch vụ Internet cáp quang au), “Giảm giá bằng điểm au Denki (Điện au)” sẽ được áp 
dụng từ tháng sau tháng mở dịch vụ au HIKARI (Dịch vụ Internet cáp quang au). ※Cấp điểm sẽ được tiến hành vào hoặc trước thời điểm cuối tháng yêu cầu thanh toán. ※Cần có điều kiện là đường truyền thuộc đối tượng vẫn đang được sử dụng tại thời 
điểm cuối tháng trước tháng cấp điểm và phát sinh yêu cầu thanh toán au Denki (Điện au) vào tháng cấp điểm. Thế nhưng, trường hợp hủy hợp đồng đường truyền thuộc đối tượng tại thời điểm cấp điểm thì không thuộc đối tượng áp dụng. ※Hợp đồng pháp 
nhân không thuộc đối tượng áp dụng.【Về cấp điểm của thẻ tín dụng au WALLET】＊4: Trường hợp tất cả các hợp đồng Điện thoại di động au (Smartphone, Điện thoại di động, Máy tính bảng, Wi-Fi Router v.v...), au HIKARI (Dịch vụ Internet cáp quang au), au 
HIKARI Chura (Dịch vụ Internet tốc độ cao & điện thoại sử dụng đường truyền cáp quang tại Okinawa) gắn với au ID đang được đăng ký tại thẻ tín dụng au WALLET bị hủy hợp đồng, tạm ngưng hoặc chuyển nhượng, sẽ tốn phí hội viên hàng năm 1.250 yên. 
Ngoài ra, trường hợp đó không thuộc đối tượng của ưu đãi đặc biệt như cấp điểm do sử dụng thẻ v.v… ＊5: Cấp điểm đối với số tiền yêu cầu thanh toán au Denki (Điện au). Số tiền yêu cầu thanh toán bao gồm tiền điều chỉnh phí nhiên liệu, tiền thuế xúc tiến 
phát điện năng lượng tái tạo, tiền tương đương với thuế tiêu thụ. ＊6: Tính theo cách quy đổi 1 điểm=1 yên. ※Số tiền tính thử lấy tiền điện hàng tháng là giá trị nhất định, không tăng giảm theo sự biến động của mùa.  ※Điểm sẽ được cấp vào ngày sau đó.  ※
Tùy theo cửa tiệm mà thời kỳ cấp điểm có sự khác biệt. Có trường hợp mất tối đa 2 tháng. ※Một số cửa tiệm / dịch vụ không thuộc đối tượng áp dụng.【Người thuộc đối tượng đăng ký thẻ trả trước au WALLET】Khách hàng ký hợp đồng cá nhân điện thoại 
di động au (Smartphone, Điện thoại di động, Máy tính bảng, Wi-Fi Router v.v...), au HIKARI (Dịch vụ Internet cáp quang au), au HIKARI Chura (Dịch vụ Internet tốc độ cao & điện thoại sử dụng đường truyền cáp quang tại Okinawa) ※Nơi phát hành thẻ trả trước 
au WALLET: Công ty cổ phần KDDI, Công ty cổ phần điện thoại di động Okinawa, Công ty cổ phần WebMoney【Về thẻ tín dụng/ thẻ vàng au WALLET】 Điều kiện gia nhập: khách hàng ký hợp đồng cá nhân một trong các dịch vụ Điện thoại di động au 
(Smartphone, Điện thoại di động, Máy tính bảng, Wi-Fi Router v.v...), au HIKARI (Dịch vụ Internet cáp quang au) hoặc au HIKARI Chura (Dịch vụ Internet tốc độ cao & điện thoại sử dụng đường truyền cáp quang tại Okinawa) và bản thân khách hàng hoặc 
vợ/chồng của khách hàng có thu nhập định kỳ. [Thẻ vàng] Từ 20 tuổi trở lên (trừ sinh viên, thất nghiệp, làm thêm, làm bán thời gian v.v...) [Thẻ tín dụng] Từ 18 tuổi trở lên (trừ học sinh cấp 3). Ngoài ra, nếu là sinh viên thì cho dù có thu nhập định kỳ hay không 
đều có thể đăng ký. ※Trẻ vị thành niên thì cần có sự đồng ý của phụ huynh. ※Trường hợp đang sử dụng Đăng ký người sử dụng, không thể đăng ký với tên của người sử dụng. Ngoài ra, trường hợp chỉ ký hợp đồng trả trước, hợp đồng nhà mạng di động ảo 
(MVNO) thì không thể đăng ký. ※Về tư cách đăng ký, chi tiết xin xác nhận tại trang thẻ tín dụng au WALLET (http://www.kddi-fs.com/). ※Nơi phát hành thẻ tín dụng/thẻ vàng au WALLET: Công ty cổ phần dịch vụ tài chính KDDI

Cần phải đăng ký

※Cung cấp trên toàn quốc
(Trừ tỉnh Okinawa và một số địa phương)

Đăng ký trọn gói Smartphone và Điện sẽ rất có lợi! “Giảm giá bằng điểm au Denki”

Điều kiện giảm giá bằng điểm au Denki
Khách hàng ký kết hợp đồng au Denki (Điện au) hoặc người thân gia đình sống chung＊2 

đang sử dụng Điện thoại di động au hoặc au HIKARI (Dịch vụ Internet cáp quang au) (Net + Điện thoại)＊3

Khi đăng ký “au Denki (Điện au)” trọn gói cùng với au Smartphone v.v..,
sẽ được tích điểm WALLET ứng với tiền điện＊1 hàng tháng!

Chúng tôi chuẩn bị các gói theo từng địa phương, dành cho khách hàng cá nhân. 
au Denki M Plan (Gói Điện au M) au Denki L Plan (Gói Điện au L)

※Khách hàng cá nhân có loại hợp đồng với công ty điện lực tại địa phương là “Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang B” (khu vực Kansai, Chugoku, Shikoku là “Giá 
bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang A”) thì có thể đăng ký “Denki M Plan (Gói Điện M)”, còn nếu là “Giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang C” và phương pháp quyết định 
hợp đồng là “Hợp đồng theo cầu dao chính” thì có thể đăng ký “Denki L Plan (Gói Điện L)” (trừ khu vực Kansai, Chugoku, Shikoku). ※Trường hợp của khu nhà 
tập thể đưa vào sử dụng Dịch vụ nhận cấp điện gộp chung cho chung cư hay trường hợp sống tại nhà ở dùng điện toàn bộ v.v.., không thể đăng ký au Denki.

Tỷ lệ hoàn điểm <Thanh toán bằng thẻ tín dụng au WALLET tiền điện hàng tháng>

Tiền điện hàng tháng＊1

Dưới  5.000 yên

5.000yên ~

Dưới 8.000 yên 8.000 yên ~

1% 3% 5%

Tổng cộng 1 năm 
(650 điểm x 12 tháng)

Thí dụ, trường hợp tiền điện＊1

hàng tháng là 13.000 yên 

điểm7.800
Cấp
điểm

Ví dụ về
cấp điểm
một năm

Ví dụ về
hoàn trả

trong
một năm

Tổng cộng
một năm

tương
đương9.480yên!Giảm giá bằng

điểm au Denki
Hoàn điểm dựa theo việc thanh toán

bằng thẻ tín dụng

Ứng với mỗi số tiền

200 yên (bao gồm thuế)
sử dụng bằng thẻ tín dụng

au WALLET
Thẻ tín dụng
Miễn phí hội viên hàng 
năm＊4

au WALLET
Thẻ vàng
Phí hội viên hàng năm 
10.000 yên

Tích điểm với
“Giảm giá bằng điểm au Denki”!

au Smartphone v.v.. au Denki
Tích điểm WALLET!

Giảm giá bằng
điểm au Denki

Điểm tích được có nhiều
cách sử dụng nên

rất có lợi!

Với “Giảm giá bằng
điểm au Denki” Tổng cộng 1 năm

(140 điểm x 12 tháng) điểm1.680
Hoàn điểm dựa theo việc thanh toán
bằng thẻ tín dụng au WALLET Được

Cấp!

Có lợi

Thí dụ, tiền điện hàng tháng là 13.000 yên/tháng (14.040 yên: 
trường hợp bao gồm thuế＊5) 

5%
Tối đa

Hàng
tháng

Hơn
nữa

Tích điểm khi thanh toán bằng thẻ 
tín dụng au WALLET!

au Denki (Điện au)

＊6

Đối với doanh nghiệp bán lẻ điện, khu vực điện lực Kansai thì có Công ty cổ phần Điện lực Kansai, khu vực điện lực Chugoku thì có Công ty cổ phần Điện lực Chugoku, 
khu vực điện lực Hokuriku (khách hàng đăng ký từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 trở đi) thì có Công ty cổ phần Điện lực Hokuriku, các khu vực khác thì có Công ty cổ phần KDDI.
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Công ty cổ phần KDDI

Trung tâm hỗ trợ khách hàng KDDI Tổng đài chăm sóc khách hàng
CTCP dịch vụ tài chính KDDI

※Cũng có trường hợp bị khuyết mất dữ liệu của đồng hồ thông minh v.v.., nên hiển thị số tiền trong “au Denki app (Ứng dụng au Denki)” khác với cước phí thực tế. ※Đối với khách hàng 
thuộc khu vực điện lực Chugoku, tiền điện/ lượng điện sử dụng được cập nhật 1 lần mỗi tháng. ※Đối với khách hàng thuộc khu vực điện lực Kansai, sau khoảng 1 tháng kể từ ngày bắt đầu 
sử dụng thì có thể sử dụng được chức năng của au Denki app (Ứng dụng au Denki). ※Khách hàng phải thanh toán cước phí truyền thông v.v.. khi tải xuống hoặc khi sử dụng ứng dụng.

Cơ chế gửi điện giống như từ trước đến nay! 

Số tiền ghi tại đây tất cả đều là số tiền chưa bao
gồm thuế, trừ trường hợp có ghi chú đặc biệt.
※Đây là thông tin tại thời điểm ngày 8/11/2017. ※Hình ảnh và hình vẽ chỉ mang tính minh họa.

Đối với từng dịch vụ, chi tiết xin vui lòng hỏi nhân
viên cửa hàng hoặc xem trên trang chủ au

au Denki có thể sử dụng trên toàn nước Nhật. Tại các cửa tiệm au, 
PiPit, cửa tiệm có bán sản phẩm au, khách hàng đều có thể được 
tư vấn. Cũng có thể sử dụng tại nơi chuyển nhà đến.
Thủ tục chuyển nhà cũng đơn giản.

Cung cấp trên toàn quốc! 
(Trừ Okinawa và một số đảo xa)

Cơ chế gửi điện không đổi so với từ trước đến nay, nên không 
có trường hợp dễ bị cúp điện hoặc độ sáng bị thay đổi v.v.. 
Khách hàng có thể an tâm sử dụng giống như từ trước đến nay.

Chất lượng của
điện vẫn như vậy

Không còn xảy ra tình trạng:
Không có Phiếu thông báo lượng 

điện sử dụng, nên không biết 
được số tiền yêu cầu thanh toán!

Có thể xác nhận tiền điện hàng ngày tại au Denki app (Ứng dụng au Denki)! Miễn phí cước phí
thông tin ứng dụng

Hãy chuyển từ “Phiếu thông báo lượng điện sử dụng” 1 lần mỗi tháng sang “au Denki app (Ứng dụng au Denki)” để có thể xác nhận mỗi 
ngày. Với “chức năng chia sẻ thông tin cho gia đình”, thành viên gia đình cũng có thể sử dụng.

※Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

[Thời gian tiếp nhận]
9:00 ~ 20:00 (cả năm không nghỉ)

Về au Denki

0120-925-881 (Miễn phí)

Về thẻ tín dụng au WALLET
0120-994-388 (Miễn phí)

hoặc 03-6758-7388 (tốn phí)
[Thời gian tiếp nhận]
9:00 ~ 18:00 (cả năm không nghỉ)

※Liên hệ hỏi về trả góp, thanh toán từng phần tiếp nhận đến 20:00.

※“Wi-Fi” là thương hiệu đăng ký của Wi-Fi AllianceⓇ. ※“iPhone” là thương hiệu của Apple Inc. TM and © 2017 Apple Inc. All rights reserved. 
※“Android” là thương hiệu hoặc thương hiệu đăng ký của Google Inc. ※“Mã QR” là thương hiệu đăng ký của Công ty cổ phần Denso Wave. ※Việc truy cập sẽ tốn riêng cước phí truyền thông packet.

Bất cứ lúc nào cũng có thể 
kiểm tra số tiền dự định 

yêu cầu thanh toán!
Hãy tiết kiệm điện của thiết bị 
điện gia dụng sử dụng nhiều 

điện!

Dự đoán tiền điện 
của từng thiết bị 
điện gia dụng!

Chỉ nhìn sơ qua là thấy rõ 
khi nào sử dụng điện nhiều!

Xác nhận với đơn 
vị 30 phút vẫn 

OK!
Có thể xác nhận được tiền điện 
hiện tại và dự đoán tiền điện tại 

thời điểm cuối tháng!

Tiền điện được
cập nhật mỗi 

ngày!

Phương pháp tải ứng dụng au Denki tại đây

▶ https://mieru.auone.jp/Xin hãy truy cập vào trang này.Từ máy tính

Tìm kiếm “au Denki” từ mã QR bên dưới hoặc từ App Store/au Market, và hãy 
tải xuống. Loại máy thuộc đối tượng áp dụng: iOS8 trở đi/AndroidTM4.1 trở đi (trừ một số loại máy)

Từ Smartphone
Máy tính bảng

<Khách hàng sử dụng iPhone> <Khách hàng sử dụng Android>
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