
Todos os valores apresentados incluem imposto, exceto quando indicado o contrário. Para mais informações sobre outras condições, etc. consulte o atendente da loja ou o site da UQ

A tarifa de uso 
(1.100 ienes/mês) do 
“Plus Area Mode” 
fica

Gratuita
Volume de dados 
mensais do “Plus Area 
Mode” O volume 
convencional de 15GB

Aumenta para

  30 GB

＊3

＊4

Se uma grande quantidade de comunicação de dados for usada em um determinado período, a 
velocidade de comunicação pode ser limitada durante o horário de pico.

Sobre a restrição de velocidade de comunicação para evitar congestionamento
※A velocidade pode ser limitada dependendo da situação de congestionamento da área. ※Se ocorrer uma grande sobrecarga contínua na rede, podemos limitar a velocidade para fornecer 
um serviço estável até que a situação melhore. ※Este serviço é um serviço na modalidade de melhor esforço. A velocidade descrita é o valor máximo no padrão técnico e não indica a 
velocidade real de uso. Mesmo dentro da área, pode cair significativamente dependendo do ambiente de uso do cliente, condições da linha, etc.

＊1 Algumas frequências não são suportadas no Standard Mode. WiMAX 2+, au 4G LTE e au comunicação 5G podem ser usadas em cada modo. Sobre as áreas disponíveis em 
cada modo, consulte o site da au. ＊2 Ao selecionar o “Plus Area Mode” para realizar a comunicação, será cobrada uma tarifa de uso opcional (não é necessário se inscrever). Além 
disso, ainda que outro modo seja selecionado, a tarifa de uso do mesmo mês não será calculada proporcionalmente aos dias utilizados.＊3 Durante o período de aplicação do UQ 
mobile “Home Set Discount (Desconto Conjunto Residencial) Plano Internet” ou “au Smart Value”, a tarifa de uso opcional do Plus Area Mode será gratuita. Se UQ mobile “Home Set 
Discount (Desconto Conjunto Residencial) Plano Internet” ou “au Smart Value” não for mais aplicável, uma tarifa de uso de 1.100 ienes/mês será cobrada ao usar o Plus Area Mode 
a partir do mês seguinte. ＊4 Se o volume de dados mensais for excedida no “Plus Area Mode”, a velocidade de comunicação até o final do mês será limitada a um máximo de 128kbps 
para transmissão e recepção (A restrição será liberada no primeiro dia do mês seguinte. Não aplicável ao usar o Standard Mode). Ao aplicar UQ mobile “Home Set Discount (Desconto 
Conjunto Residencial) Plano Internet”/”au Smart Value”, o volume de dados mensais será aumentado para 30GB. ※A velocidade pode ser reduzida dependendo da situação de 
congestionamento da área utilizada.【Unlimited Giga Plus Home Router Plan (Ilimitado Giga Plus Plano de roteador residencial) / Unlimited Giga Plus Mobile Router Plan (Ilimitado 
Giga Plus Plano de roteador móvel)】Caso se inscreva ao mesmo tempo do novo contrato ou mudar de roteador WiMAX 2+, o plano de tarifas será aplicado a partir da data de inscrição 
ou no mesmo dia da data de troca. Se alterar de plano, será aplicado a partir do mês seguinte. No caso de efetuar a rescisão, etc. no meio do mês, será cobrado por valor diário. 
＜Aparelho elegíveis＞●Roteador residencial★: Speed Wi-Fi HOME 5G L12/Speed Wi-Fi HOME 5G L11 ●Roteador móvel: Speed Wi-Fi 5G X11/Galaxy 5G Mobile Wi-Fi ★: O Home 
Router Plan (Plano de roteador residencial) só pode ser contratado no roteador residencial ※“au Smart Value mine” não é elegível. ※Valor do aparelho, taxa de registro (3.300 ienes), 
tarifas de serviço universal, tarifa de serviço de retransmissão de telecomunicações, etc. são cobradas à parte.

Unlimited Giga Plus 
(Ilimitado Giga Plus)

Home Router Plan 
(Plano de roteador residencial)

Ao aplicar WiMAX 
+5G Start Discount

(WiMAX +5G 
Desconto inicial)
Durante

25 meses

4.950 ienes/mêsAntes do desconto

3.880ienes/mêsienes/mês
(sem imposto)

(4.268 ienes/mês) (4.268 ienes/mês)
Ao se inscrever no “UQ mobile Home Set Discount 

(Desconto Conjunto Residencial) Plano Internet”, “au Smart Value”

Se uma grande quantidade de comunicação de dados for usada em um determinado período, a 
velocidade de comunicação pode ser limitada durante o horário de pico.

Unlimited Giga Plus 
(Ilimitado Giga Plus)

Mobile Router Plan 
(Plano de roteador móvel)

Ao se inscrever no “UQ mobile Home Set Discount 
(Desconto Conjunto Residencial) Plano Internet”, “au Smart Value”

Gratuita＊3

4.950 ienes −682 ienes 4.268 ienes
Tarifa mensal WiMAX +5G Start Discount

(WiMAX +5G Desconto Inicial) (25 meses a partir do mês atual) Tarifa após o desconto (25 meses a partir do mês atual)

8 de abril de 2021～Data de término indefinido

Se inscrever em um plano de tarifa elegível.

Período de 
inscrição

“Unlimited Giga Plus Home Router Plan (Ilimitado Giga Plus Plano de roteador residencial)”
“Unlimited Giga Plus Mobile Router Plan (Ilimitado Giga Plus Plano de roteador móvel)”

Planos 
elegíveis

Privilégio

Condições

Será concedido um desconto de 682 ienes/mês durante 25 meses a 
partir do mês atual.

[WiMAX +5G Start Discount (WiMAX +5G Desconto Inicial)]

※Apenas uma vez por linha. ※Este desconto também será aplicado 
proporcionalmente ao dia a partir do mês atual do mês de aplicação do plano elegível.※Desconto Coração também é elegível.

Área por modo e 
volume de dados 

mensais

Limite do volume de dados mensais

Intervalo de áreas disponíveis＊1

Comunicações disponíveis au 5G/au 4G LTE/WiMAX 2+

Verifique o mapa da área para áreas 
onde a comunicação está disponível.

Pode ser usado em uma área mais ampla do que o Standard Mode.
Verifique o mapa da área para áreas onde a comunicação está disponível.

Sem restrições Há restrições (15 GB por mês)＊4

Standard Mode★ (Configuração inicial) Plus Area Mode (A tarifa de uso opcional de 1.100 ienes/mês 
será cobrada separadamente)

＊2
＊3★800MHz não é suportado.

Ao aplicar WiMAX
 +5G Start Discount 

(WiMAX +5G 
Desconto inicial)
Durante

25 meses

4.950 ienes/mêsAntes do desconto

3.880ienes/mêsienes/mês
(sem imposto)

A tarifa de uso (1.100 ienes/mês) do 
“Plus Area Mode” fica

Plano de tarifa WiMAX +5G
※O 5G está disponível em algumas áreas. Para mais informações, consulte o site da au.


