
※Até 10 linhas no total das linhas UQ mobile/au por contrato do serviço elegível. ★3: Chamadas para números especiais como 0570 (Navi Dial), não são aplicáveis. ★4: Se uma chamada exceder 
10 minutos, será cobrado separadamente uma tarifa de chamada de 22 ienes/30 segundos para o excedido dos 10 minutos.

★1: As tarifas de uso/tarifa opcional serão cobradas à parte. Ao cancelar o serviço de Internet, pode ser cobrada uma taxa de rescisão contratual, dependendo do período de contrato (Exemplo: no caso 
do au HIKARI HOME/Zutto Giga-Toku Plan (Sempre muito vantajoso) (nova inscrição após 1º de julho de 2022), o período de contrato é de 3 anos e a taxa de rescisão contratual é de 4.730 ienes com 
imposto). ★2: As tarifas são diferentes para chamadas de telefones via satélite e números de telefone definidos por outras empresas.
●É um serviço na modalidade de melhor esforço. A velocidade real da comunicação varia de acordo com o ambiente de uso do cliente, condições da linha etc. 

Carryover Plan (Plano de Transferência) S +5G

990 ienes/mês
1.628 ienes/mês
－638 ienes/mês

3 GB/mês

5 GB/mês

Até 300 Kbps

Carryover Plan (Plano de Transferência) M +5G

2.090 ienes/mês
2.728 ienes/mês
－638 ienes/mês

15 GB/mês

20 GB/mês
550 ienes/mês

Durante 7 meses a partir do mês de aplicação　-550 ienes/mês
Até 1 Mbps

Carryover Plan (Plano de Transferência) L +5G

2.970 ienes/mês
3.828 ienes/mês
－858 ienes/mês

25 GB/mês

30 GB/mês

Até 1 Mbps

Nome dos planos de tarifas elegíveis

Valor total do pagamento I a IV

I: Tarifa de uso
II: Home Set Discount 

(Desconto Conjunto Residencial)★1

Volume de dados 
(o volume excedente é transferido para o próximo mês)

　　
IV: Campanha gratuita da Opção 

de aumento de volume II
Velocidade após exceder o volume de dados

Escolha 
entre os 
2 planos

A partir
do 7º mês ienes/mês～1.540

3 GB/mês⇒5 GB/mês

Volume de dados

“Carryover Plan (Plano de Transferência) S +5G”

Ao se inscrever no serviço de roteador 
elegível, como “au Home Router 5G”!

Internet residencial 
e serviços telefônicos elegíveis

au
WiMAX +5G

Plano Internet

① Plano de tarifa elegível para UQ mobile + ② “Serviço de Internet residencial 
elegível (Internet + telefone)” ou “au electricity (au Energia elétrica)” ※É possível 
efetuar a solicitação caso o contratante do ① e ② tenha o mesmo sobrenome e endereço.

Condições
Se inscrever
em ① + ②

UQ com 
a família
UQ com 
a família

Opção
de chamada

Chamada Ilimitada
Carryover Plan (Plano de Transferência) +5G (S/M/L) Pacote Básico Telefone (V)

1.980 ienes/mês (chamadas nacionais ilimitadas 24 horas por dia)★3

Chamada Ilimitada Lite 880 ienes/mês (chamadas nacionais ilimitadas 24 horas por dia dentro de 10 minutos por vez)★3★4

Pacote de chamada (60 minutos/mês) 550 ienes/mês (chamadas nacionais com tarifa fixa de até 60 minutos/mês) ★3 440 ienes/mês

A tarifa opcional fica gratuita
(Necessário se inscrever à parte)

※É necessário se inscrever na Internet residencial    ou energia elétrica, etc. elegível. As tarifas das chamadas (22 ienes/30 segundos)★2, 
   etc. serão cobradas separadamente.

★1★1

Plano electricity (Energia elétrica)

ou

C
ondição de aplicação da tarifa

Volume de dados

Tarifa mensal
III: Opção de

aumento de volume II

+2 GB+2 GB +5 GB+5 GB +5 GB+5 GB

Home Set
Discount

(Desconto
Conjunto

Residencial)

electricity 
(au Energia elétrica)

Tarifa após a aplicação de vários descontos
A tarifa do smartphone ficará

Durante 6 meses a partir do mês seguinte

900ienes/mês (990 ienes/mês~)
(sem imposto)



ka2211-0059

 Campanha gratuita da Opção de aumento de volume II
1º de dezembro de 2022 (quinta-feira) ～ Data de término indefinida　
※Em caso de termino, informaremos previamente.
※Aplicável somente quando se inscreve na Opção de aumento de volume II pela primeira vez. Após o término do desconto, a tarifa opcional será cobrada 

automaticamente. Se solicitar o cancelamento da opção até o final do mês desta campanha, a tarifa opcional não será cobrada.
※Se cancelar esta opção (incluindo o cancelamento da UQ mobile), será cobrada a tarifa opcional até o mês em que solicitou o cancelamento. A tarifa 

opcional será cobrada pelo valor integral e não por valor diário.

 Carryover Plan (Plano de Transferência) +5G
※O volume de dados é consumido na ordem de Volume transferido → Volume de dados mensais (incluindo volume de dados adicionais) → Volume de 

recarga comprado adicionalmente. O limite máximo de transferência é limitado ao volume básico de dados residuais do mês anterior sendo possível 
usar até o final do mês atual. Se alterar o plano durante o mês, o volume de dados mensais do mês de aplicação será aplicado o volume de dados 
maior entre antes e depois da alteração.
※Se cancelar no meio do mês, será cobrado o valor integral da tarifa de uso básico.
※Ao transferir o contrato de “Dados ilimitados + Plano de chamada de voz”, “Plano Smartphone” ou “Carryover Plan (Plano de Transferência)” 

(denominada abaixo como “plano antigo”) para este plano, os diversos tipos de volume de dados do plano antigo (volume transferido/volume de dados 
mensais/volume de dados comprado adicionalmente) não serão sucedidas, mas mesmo no caso de transferir o contrato para este plano no meio do 
mês, poderá usar o volume de dados mensais deste plano.

 Precauções comuns
※ Pode não ser possível usá-lo ao mesmo tempo com outras campanhas realizadas por KDDI.
※ Além disso, valor do procedimento, tarifa de serviço universal, tarifa de serviço de retransmissão de telecomunicações, etc. são cobradas à parte.
※As informações do conteúdo publicado são de 3 de março de 2023. O conteúdo pode mudar dependendo do momento da inscrição.

 au electricity (au Energia elétrica)　Necessário se inscrever

＜Condições de inscrição＞
○próprio contratante da au electricity (au Energia elétrica) ou um familiar da mesma residência está utilizando au/UQ mobile. ○Possui um contrato de 
energia no endereço onde utiliza au electricity (au Energia elétrica). ※Não está disponível em algumas ilhas remotas.

Os conjuntos habitacionais que introduziram um serviço coletivo de recebimento de energia ou se estiver morando em uma residência totalmente 
elétrica, etc. não poderá se inscrever em planos sazonais, etc.

Veja aqui para mais detalhes sobre 
Home Set Discount 
(Desconto Conjunto Residencial)

https://www.uqwimax.jp/

UQ mobile  Das 10h às 20h (365 dias por ano)   WiMAX  Das 9h às 20h (365 dias por ano)
Balcão de consultas para novas inscrições de UQ mobile/WiMAX

◆Atendimento de novas inscrições, consultas e dúvidas antes de se inscrever

0120-959-001 (ligação gratuita)

KDDI Corporation/
Okinawa Cellular Telephone Company


