
1〈販売店様へお願い〉　本紙の内容をお客様にご説明のうえ、必ずお渡しください。

Novembro de 2016 (AAS0073)

Para utilizar o Serviço de Comunicação au

Leia cuidadosamente estas Cláusulas e Condições, e visite o nosso site em 

Verifique a “Taxa de Transmissão por Pacotes”. 
Verifique de antemão para evitar uma cobrança inesperada de alto valor.

…………………………………………………………… 
Oferecemos apoio aos problemas referente ao celular au. 
    Em caso de falhas, prestamos apoio para reparo ou compensação.

………………………………………………… 
Quando usar o aparelho no exterior ou mesmo ligar ao exterior.

Pode custar um valor elevado.
………………………………………… 

Pode ter que pagar a Taxa de Rescisão do Contrato. 
Por favor, verifique as tarifas necessária para serem pagas na ocasião de alterar ou cancelar o plano do serviço.

………………………………………………………… 

Este documento explica sobre itens importantes que requerem atenção ao utilizar o Serviço de Comunicação da au.
Antes de se inscrever, por favor compreenda bem os termos do contrato.

Computador Site da au
(http://www.au.kddi.com/)

Smartphone e telephone móvel  Observação para a utilização (Para utilizar o Serviço de Comunicação au)

※ Se não conseguir acessar pelo código QR, poderá verificar a partir do computador ou entrar em contato com o KDDI Customer Support Center.

Planos de tarifa e serviços de desconto correlacionados Dependendo do período do contrato, há possibilidade de gerar taxas de rescisão 
do contrato na ocasião de alteração, anulação, cancelamento, etc.

Sobre o contrato do “roteador compatível com “WiMAX 2+” 
★O contrato do plano de tarifa do “WiMAX 2+ Flat for DATA EX (2 anos)”, “WiMAX 2+ Flat for DATA (2 

anos a)” e “WiMAX 2+ Flat for DATA (4 anos)” é de 2 e 4 anos respectivamente. Este contrato é 
renovado automaticamente a cada 2 anos / 4 anos, desde que não haja pedido de cancelamento. Se 
houver rescisão, interrupção temporária ou mudança do plano de tarifa durante a vigência do contrato, 
será cobrada uma taxa de ¥9.500 por rescisão de contrato, (exceto o período de renovação de 2 meses). 
No entanto, não será cobrada a taxa por rescisão de contrato quando for mudar o“WiMAX 2+ Flat for 
DATA EX (2 anos)”,“WiMAX 2+ Flat for DATA (2 anos a)” para “WiMAX 2+ Flat for DATA (4 anos).

Sobre o Everybody Discount Light
★ No contrato do “Everybody Discount Light”, o mês da assinatura até o fim do mês seguinte é 

computado como 1º mês. Se houver rescisão do contrato, interrupção temporária dos serviços au 
ou anulação do “Everybody Discount Light” dentro de 24 meses, será cobrada uma taxa de 
¥9.500 por cancelamento de contrato. Depois do 25º mês, não incidirá esta taxa de 
cancelamento de contrato.

Sobre o Tablet Plan ds (contrato de 3 anos, contrato de 2 anos)
★ O contrato do plano de tarifa do“Tablet Plan ds (contrato de 3 anos)” e “Tablet Plan ds (contrato 

de 2 anos)” é de 3 e 2 anos respectivamente. Se não houver pedido de cancelamento, estes 
planos, após a primeira atualização, serão renovados automaticamente a cada dois anos. Se 
durante a vigência do contrato houver rescisão, interrupção temporária ou mudança do plano de 
tarifa será cobrada uma taxa por rescisão do contrato (¥ 9.900 no caso do contrato de 3 anos e ¥ 
9.500 no caso do contrato de 2 anos).

Sobre “Assistência de Aquisição au”
★No caso de ter adquirido o telefone celular aplicando-se a “Assistência de Aquisição au”, é cobrada uma 

taxa por número de meses decorridos de acordo com a “Assistencia de Aquisição au” e “Taxa de 
Rescisão da Assistência de Aquisição au” de acordo com o modelo do aparelho, por rescisão ou 
interrupção temporária no que diz respeito à linha au, ou mudança de aparelho que envolve a aquisição 
do terminal. Para mais detalhes, por favor, verifique o “Manual sobre Condições” a ser entregue à parte.

Serviço de Conexão à Internet
○  Para utilizar o serviço de conexão à internet em uso independente de celular au 

smartphone, é necessário inscrever-se no EZ WIN course, IS NET course, au.NET,LTE NET 
ou LTE NET for DATA. (o mesmo é válido para caso de uso no exterior)”

 ○  Com a inscrição no Serviço de Conexão à Internet, o cliente concorda implicitamente em receber 
“Hot Info” (serviço de publicidade e informações) (serviço cancelável por conveniência do cliente).

 ○  Para se inscrever no serviço “Select Pack” e ”Book Pass” inclui o consentimento para receber 
e-mail sobre avisos enviado pelos serviços de assinantes.(Inclui publicidade. Possível ser 
cancelado por livre arbítrio do cliente) .

Sobre o contrato do Everybody Discount
★O contrato do “Everybody Discount” tem duração de 2 anos. Este contrato é renovado 

automaticamente a cada dois anos, desde que não haja pedido de cancelamento. Se houver 
rescisão do contrato, interrupção temporária dos serviços au ou cancelamento do “Everybody 
Discount” durante a vigência do contrato, será cobrada uma taxa de ¥9.500 por recisão do 
contrato, independentemente do número de anos de participação no plano “Everybody 
Discount”(exceto o período de renovação de 2 meses). Entretanto, a partir do 11º ano de 
assinatura da au, em caso de uso simultâneo dos planos “Everybody Discount” e“Family 
Discount / Business Discount”, a taxa de rescisão do contrato será ¥3.000.

Planos de tarifas recomendáveis

LTE／VoLTE VoLTE WIN
Smartphone Celular Para celular

Planos 
de 
tarifas

Taxa básica de utilização
（Aplicação do Everybody Discount＊1）

Super-kakeho
（Unlimited Calling Plan S）＊2 Plano VK Plano VK S Kakeho

(Unlimited Calling Plan / celular)
Kakeho

(Unlimited Calling Plan / Mobile phone・Data)＊3

¥1.700/mês ¥998/mês ¥998/mês  
¥1.100 de chamadas gratuitas ¥2.200/mês ¥2.200/mês

Chamada doméstica Até 5 minutos: gratuito ＊4

A partir de 5 minutos:¥20/30seg ＊5
Para telephone móvel au (1h a 21h): gratuito

Outros: ¥20/30seg ¥20/30seg Gratuito＊4 Gratuito＊4

Internet connection service LTE NET ：¥300/mês EZ WIN：¥300/mês

Data Flat＊6／
Tarifa fixa de transmissão de 

pacotes

Data Flat 1  ：¥2.900/mês

LTE Double-Teigaku:
¥500 a ¥4.200 /mês ― 

(Teto tarifário)
¥3.500 /mês＊7

Data Flat 3  ：¥4.200/mês

Data Flat 5  ：¥5.000/mês

Data Flat 20  ：¥6.000/mês

Data Flat 30  ：¥8.000/mês

＊1　 A taxa básica de utilização antes da aplicar “Everybody Discount” é ¥3.200/mês no caso de “Super-kakeho (Unlimited 
Calling Plan S)”, e ¥3.700/mês, no caso “Kakeho (Unlimited Calling Plan)” para celular WIN au.

＊2　 É preciso fazer contrato do “Super-kakeho (Unlimited Calling Plan S)” junto com o “Data Flat”. No caso de 
contrato de VoLTE, os planos serão “Super-kakeho (Unlimited Calling Plan S/V)” junto com o “Data Flat (V)”.

＊3　 A taxa de “Kakeho (Unlimited Calling Plan / Mobile phone・Data )” é calculada na soma entre taxa básica 
de utilização e taxa fixa dos dados (ou seja, taxa de Data Flat).

＊4　As chamadas ao número de telefone cuja taxa é definida pelas outras empresas, tais como os números que 
começam com 0180, 0570 e outros, a informação da lista telefônica (104), o envio de mensagens por SMS, 
o telefone via satélite / telefone marítimo e as chamadas ao número de telefone especificado separadamente 
pela KDDI, não são cobertos pela chamada de taxa fixa do “Super-kakeho (Unlimited 

          Calling Plan S)” e “Kakeho (Unlimited Calling Plan)”. Além disso, não se aplica para ligações internacionais 
ou chamadas feitas e recebidas no exterior.

＊5　Para a chamada feita à família por “Family Discount + Everybody Discount”, ou ao telefone residencial por “au 
→ My Home Discount” (no caso do serviço ser gratuito), cada um dos serviços terá prioridade, e mesmo que 
tenha ultrapassado 5 minutos não incidirá tarifa.

＊6　 Quando o volume de transmissões do mês exceder a capacidade de dados num mesmo mês, a velocidade 
de transmissão será limitada. Sobre este assunto, confirme no item “limite de velocidade de uso” na 
página 4.

＊7      A taxa de dados será cobrada separadamente para as transmissões feitas fora do uso de Ezweb ou e-mail. 
O valor máximo para uso independente de smartphone é 2.200/mês. O valor máximo ao conectar com 
Mobile PC/PDA/navegador e outros (somente aparelhos compatíveis＊8 ) é 6.400/mês.

＊8　 Confirme sobre os aparelhos compatíveis na home page da au, etc.
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Uso de elevadas despesas de transmissão por pacotes

 ○ As taxas de transmissão por pacotes são cobradas com base no volume de pacotes 
de dados transmitidos (1 pacote: 128 bytes).

★No caso de acessar um website com imagens, enviar/receber e-mail com arquivo 
anexado ou baixar dados, quanto maior for o volume de dados transmitidos, mais 
caras serão as taxas de transmissão. Portanto, é altamente recomendável 
inscrever-se no Tarifa fixa de transmissão de pacotes. 

 ○ Se as taxas de transmissão tornarem-se excessivamente caras, pode haver casos 
da linha ser suspensa temporariamente.

★A tarifa fixa pode não ser calculada tanto por dia como nos casos de rescisão do 
contrato ou suspensão temporária dos serviços.

Sobre Transmissão por Pacotes
 ○ As taxas de WIN transmissão por pacotes (transmissão por computador, PDA, 

navegação de carro, etc.), exceto transmissão em uso independente de smartphone 
(inclusive transmissão Wi-Fi/USB tethering do smartphone compatível com ＋
WiMAX), EZweb, e-mail, não serão incluídas no valor máximo do Tarifa fixa de 
transmissão de pacotes (exceto modelos específicos).

 ○ Quando receber o “aviso importante por e-mail”, “Hot info” ou “Bill on WEB por 
e-mail” no smartphone, incidirá a taxa de transmissão.

 ○ +WiMAX é um serviço que utiliza a transmissão móvel de banda larga com alta 
velocidade. Quando utilizar a transmissão WiMAX por um smartphone compatível 
com +WiMAX, incidirá a tarifa de utilização mensal de ¥500. Ao voltar ao estado 
inicial de fábrica (exceto alguns modelos), WiMAX iniciará no estado de ON.

 ○ Como os pacotes são transmitidos sob o conceito de “best effort”, as velocidades 
de transmissão flutuam dependendo do grau de congestionamento da linha usada.

Transmissão por pacotes
Por smartphone e telefone móvel 4GLTE terem especificação para estarem permanentemente 
conectados à Internet e ocasionalmente a transmissão de dados ser feito automaticamente, é 
altamente recomendável inscrever-se na tarifa fixa de transmissão de pacotes.

Sobre serviços de garantia
 ○ Solicitando o Keitai Guarantee Service Plus, estará disponível uma excelente 

assistência técnica pós-venda.
 ○ A solicitação do respectivo serviço é restrito na ocasião da compra do telefone móvel au.
 ○ Peças funcionais de reposição para telefones móveis au e equipamentos periféricos são 

armazenados por quatro anos após o término de sua produção. Não é possível atender ao pedido 
de reparo de telefones celulares au depois do fim do prazo de armazenagem. Mesmo estando no 
período de armazenamento, poderá não ser possível reparar por falta de peças de reposição. Além 
disso, se houver vários pontos de reparo, não aceitamos o pedido de reparação de apenas um 
ponto. Pois reparando apenas um ponto não teremos garantia de qualidade do produto, portanto 
devolveremos o aparelho com a reparação total (dependendo do conteúdo da reparação, o serviço 
é cobrado). Os telefones móveis remodelados (incluindo software) ou reparados em outros locais 
não designados pela au, não serão cobertos pela garantia ou poderá o seu reparo ser recusado.

 ○ O período de garantia do telefone móvel au é de 1 ano a partir da data da sua aquisição. Em alguns 
dos terminais o certificado de garantia não está incluso no pacote, portanto mantenha em um lugar 
seguro o comprovante (p.ex, recibo) emitido pela loja revendedora, cuja data esteja especificada.

 ○ Na ocasião de atendimento para o conserto, deve trazer consigo o terminal e informar o número da 
série (número IMEI) inscrito no lado externo do pacote que continha o aparelho.

 ○ No que se refere aos regulamentos de conserto gratuito do telefone móvel au, consulte o manual de 
instruções.

　〈No caso de perda, robo ou falhas〉　 24 horas por dia  (ligação gratuita),
     113 a partir do telefone móvel au 
     0077-7-113 a partir do telefone móvel au de outra operadora ou telefones em geral (ligação gratuita).
    ※Se estes números não estiverem disponíveis, ligue para 0120-977-033

Sobre os dados contidos no telefone celular
 ○ Devido a falha, reparo ou perda de telefones móveis au, há possibilidade perder os 

dados e informações configurados armazenados no telefone móvel au. Não nos 
responsabilizamos no que diz respeito aos danos causados pelo desaparecimento 
ou mudança de dados ou informações configuradas. Além disso, para realizar o 
reparo do smartphone, antes de receber o aparelho, pedimos para o próprio usuário 
deletar os dados. Portanto, por favor, faça por si os backups regularmente e 
transfira os dados do terminal para um meio de armazenamento externo ou faça o 
backup antes de levar para o conserto.

 ○ Os clientes que solicitarem o reparo de um telefone celular Osaifu-Keitai® à KDDI 
Corporation devem apagar os dados contidos no chip FeliCa antes de entregar o 
telefone celular au, ou autorizar a sua à KDDI Corporation ou ao revendedor 
autorizado da KDDI.

Assistência técnica pós-venda
●Não aceitamos o pedido de reparo de um só ponto, se houver vários pontos para serem reparados.
●Por favor, no que diz respeito aos dados dos terminais, o próprio cliente deve fazer os backups 

regularmente, bem como antes de levar o aparelho para o conserto.

Utilização no exterior
 ○ Ao utilizar no exterior, deve verificar se o modelo é compatível com o au World Service.
 ○ As taxas de ligação e taxas de transmissão por pacotes são diferentes de quando 

se utiliza dentro do Japão, e os vários serviços de desconto e de tarifas fixas 
válidos no Japão não são aplicáveis no exterior.

★Mesmo recebendo chamada quando estiver no exterior, incidirá a taxa de ligação.
★No caso de não estar coberto pelo plano World Data Flat e Overseas Double-Teigaku, 

a taxa de transmissão pode se tornar muito elevada. Portanto, ao ativar o Serviço de 
Roaming Internacional, é recomendável configurar de acordo com a sua utilização, 
tais como desligar as funções e aplicativos que realizam transmissões automáticas 
de pacotes, como sincronização automática, recebimento automático de e-mail, etc.

〈World Data Flat〉
○ Com a inscrição no Data Charge Option e pagamento de 980 ienes/24 horas equivalente à 

tarifa fixa (isento de impostos) no país e região alvo, poderá usar no Japão, a transmissão de 
dados, tais como Data Flat Service. O volume de transmissões usados no World Data Flat 
são usados a partir do volume mensal do Data Flat Service (p.ex, Data Flat 1-30, Data Flat 2 
(VK)-5(VK), LTE Flat e outros,) ou da parte adquirida do volume de dados do Data Charge. 
Para mais informações sobre condições de aplicação, verifique na homepage da au, etc.

※A tarifa não se aplica para as ligações de voz ou SMS. É o valor refere-se à 
transmissão de 24 horas a contar do início do uso pelo cliente.

〈Overseas Double-Teigaku〉
○ Para casos de uso no país, região e operadoras de quantia fixa e com inscrição nos 

serviços de conexão à Internet, etc. é cobrada no máximo ¥2.980 por dia. Para mais 
informações sobre condições de aplicação, verifique na home page da au, etc.

※ A tarifa não se aplica para as ligações de voz ou SMS. O valor é calculado por dia 
com base no horário do Japão (da 00h00 às 23h59).

 ○ Exemplos de taxas de ligação por minuto:　　　　　　 　 （isento de imposto）

Ligação doméstica realizada
no destino da viagem

Ligação internacional
para o Japão

Ligação internacional para
outros países fora o Japão

Ao receber ligação no
destino da viagem

Estados Unidos da América ¥120 ¥140 ¥210 ¥165

〈tarifa de transmissão de dados (isento de impostos)〉
○ A taxa de transmissão por pacotes com o smartphone no caso do contrato IS NET 

custa ¥0.2/pacote e no caso do contrato LTE NET custa ¥1.6/KB. A taxa de 
transmissão por pacotes para outros modelos (celular au) custa ¥0.35/pacote no caso 
de World Service au CDMA, e no caso de World Service au GSM, ¥0.2/pacote＊.

 ＊No caso de World Service au GSM é cobrado um preço mínimo por cada transmissão (¥50).
 ○ A taxa para envio de SMS (C-mail) custa ¥100/mensagem. A taxa de recebimento é gratuita.

Utilização no exterior Os vários serviços de desconto e de tarifas fixas válidos no Japão, não são aplicáveis quando se utiliza no 
exterior. É preciso fazer configuração e confirmação prévia antes de partir para o exterior (antes de utilizar).

 Fazer ligação ou enviar mensagens ao exterior (No caso de uso do Serviço de Chamadas Internacionais au)

○ Exemplos de taxas de ligação por 30 segundos (taxa fixa por 24 horas)        (isento de imposto)

○ A KDDI limita a ¥30.000 (isento de imposto) o valor de utilização mensal. A partir do 
momento que for verificada que o usuário ultrapassou este limite, a utilização do nosso 
serviço será interrompida sequencialmente. E conforme o caso a utilização desse serviço 
será interrompida até que seja confirmado o pagamento dessas despesas com as ligações.

 ○ A taxa para envio de SMS internacional (C-mail) custa ¥100/mensagem (isento de 
imposto). A taxa de recebimento é gratuita.

EUA continental Coreia do Sul China Filipinas Tailândia
¥20 ¥55 ¥55 ¥65 ¥65

Telefone de contato no caso de perda ou robo
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Inscrições diversas e procedimentos de mudanças
 ○ Os clientes podem efetuar os procedimentos de troca de modelo, rescisão do 

contrato, suspensão temporária dos serviços, transferência ou sucessão nas lojas au 
ou PiPit entre outras.

 ○  Os procedimentos para a mudança do plano ou dos serviços, são realizados nas lojas 
au / PiPit, KDDI Customer Support Center ou website da au (há algumas restrições).

 ○ Com a integração do au ID, não poderá utilizar os serviços com o au ID usado antes da 
integração. Além disso, os serviços de uso continuado que são pagos juntos com a taxa 
de transmissão por meio de Pagamento Fácil au, serão cancelados automaticamente.

 ○ Quando tiverem registradas várias linhas de au no au ID (quando tiver integrado o au 
ID), na ocasião de mudança das informações do contrato (nome, endereço do 
contrato, senha) serão alteradas as informações de todas aslinhas de au.

 ★O conteúdo pago ou aplicativos pagos não são cancelados automaticamente. Quando 
se tornarem desnecessários por rescisão do contrato ou por troca de modelo, o 
próprio cliente deve realizar o procedimento de cancelamento.

 ○ O conteúdo dos serviços, exceto alguns solicitados na loja, podem ser verificados no 
“au Customer Support” no lugar da troca de documentação. Note que o período de 
verificação do conteúdo solicitado é de 6 meses no máximo a contar do dia seguinte 
da solicitação. Conforme a necessidade mantenha a documentação, baixando ou 
imprimindo o arquivo.

 ○ O conteúdo do contrato pode ser verificado no “au Customer Support”, com exceção 
de uma parte. Note que o período de verificação do conteúdo da insccrição de uma 
parte é de 6 meses no máximo a contar do dia seguinte da solicitação. Conforme 
necessário guarde-o, baixando ou imprimindo o arquivo.

 ○ Para visualizar o “au Customer Support” através do arquivo no formato PDF, 
dependendo do software visualizador para PDF em uso, poderá não ser exibido 
corretamente. Nesse caso, verifique o PC ou baixando o Adobe®Reader®.

Sobre Contrato e Uso

Telefone móvel e Cartão IC au
 ○ Os serviços e funções disponíveis difere de acordo com o modelo de telefone.
 ○ O direito de propriedade de Cartão IC au é da KDDI.
 ○ Para a reemissão do Cartão IC au por perdas ou danos ou similares, é necessário 

fazer o pagamento da taxa administrativa prescrita.

Senha
 ○ A senha é necessária para utilizar os diversos serviços da au. O valor inicial é o número de 

quatro dígitos que o assinante escreveu no formulário de requerimento na ocasião do contrato 
inicial. Mesmo que a senha venha a ser utilizada por um outro usuário que não seja o 
contratante, KDDI considerará o uso da senha como tendo sido feito pelo próprio contratante. 
A guarda e proteção da senha são de responsabilidade do contratante.

Sobre o uso do smartphone
 ○ Smartphone é um telefone celular com funcionalidade avançada com capacidade de conexão 

para acessar à internet. De um modo geral, é possível instalar e usar livremente as aplicações 
e tem característica diferenciada em vários aspectos, com o telefone celular convencional.

 ○ Entre os aplicativos gratuitos, em alguns casos, as informações do usuário são enviados ao 
operador de coleta de informações ou operador de veiculação de anúncios. Verifique 
cuidadosamente os termos e condições de uso sobre informações, e utilize e consinta 
somente após compreender o seu conteúdo.

Sobre o uso do Serviço LTE / VoLTE
 ○ Em caso de transmissões por pacotes através do LTE NET, conforme o caso, podem 

ser otimizadas as transmissões com finalidade de acelerar a velocidade de exibição 
na tela ou para o rápido início da reprodução, tendo como alvo os eguintes arquivos.
Arquivo de imagem: BMP, jpg, gif, PNG
Arquivos de vídeo: MPEG, AVI, MOV, FLV, MP4, 3GP, WebM, ASF, WMV
※Otimizar significa comprimir a imagem para um tamanho adequado para a tela do smartphone, 

ou então, converter o vídeo para o formato codec com transmissão eficiente. Não é possível 
restaurar os dados convertidos e comprimidos.

※Não é feita a otimização de aquivos anexos no e-mail e transmissão HTTPS.
※A transmissão smartphone é sujeito a otimização, mesmo no LTE NET for DATA.
※Para os clientes que não precisarem de otimizar a transmissão, iremos aplicar o procedimento 

de inaplicabilidade no Customer Support Center (157).
 ○ Com finalidade de melhorar a qualidade da área de serviço, poderemos coletar 

informações como qualidade, condições de ondas elétricas e local de informação 
durante a transmissão de dados (informação por GPS). As informações coletadas 
serão usadas para melhorar a qualidade da área. Além disso, não faremos coleta do 
conteúdo das transmissões e nem especificaremos a identidade do cliente.

    ※É possível desativar esta função manuseando o terminal correspondente. 
〈Sobre aparelhos compatíveis a VoLTE〉
 ○ Os clientes que utilizarem aparelhos compatíveis a VoLTE, podem utilizar a Sync Call.
 ○ A Sync Call, possui a função de "poder receber a chamada enquanto opera a tela de 

operações do terminal" e as funções de "mostrar a tela no momento da conversação 
telefônica, a posição geográfica de ambas partes, ademais de compartilhar o 
conteúdo escrito a mão com a pessoa que está conversando (denominada adiante 
Sync Functions)".  Enquanto é utilizado o serviço de transmissão de dados (Como a 
navegação pela Web) quando está conversando por telefone ou quando está usando 
as Sync Functions, será produzida a transmissão de pacotes. 

 ○ Para que a aplicação Sync Call possa mostrar a informação do interlocutor no 
momento de receber a chamada ou no momento de iniciar a conversação, é utilizada 
a informação da sua agenda de endereços.

 ○ Para o uso das Sync Functions, a informação registrada do seu número de telefone 
deve ser um identificador único, no qual é necessário que periodicamente seja 
enviada uma transmissão de pacotes. 

 ○ Para melhorar a comodidade do uso das Sync Functions, é feita a busca no servidor 
sobre informações de registro sobre disponibilidade de uso das Sync Functions do 
número de telefone salvo no histórico de chamadas ou na agenda de endereços do 
terminal. Havendo informações no servidor, será exibido o número de telefone na tela 
do terminal, mostrando ser a tal função compatível ao Sync Functions. Para obter 
informações no servidor, incide taxa de transmissão por pacote.

  ○  Para melhorar a comodidade do uso das Sync Functions, os dados como número de 
chamada de voz, configuração do aplicativo Sync Call e situação de uso (inclusive 
histórico de chamadas e similares) da Sync Call serão coletados e analisados por 
meio de transmissão por pacotes.

 ○ A transmissão de pacotes enquanto é utilizado o Sync Call, estão sujeitos ao 
pagamento do valor de transmissão. 

 ○  A Sync Call pode ser interrompida a partir da “configuração” dentro do aplicativo.

Data Charge
 ○ Inscrevendo-se no Data Charge, de acordo com o serviço “Data Gift”, os clientes que 

estão no “au Smart Value” ou do “faturamento de uma vez / faturamento juntos 
KDDI” poderão receber ou repartir o volume de dados do contrato entre membros da 
família. 

 ○ No que diz respeito à distribuição do volume de dados, o nome e o número do móvel  
au do cliente para quem será distribuído será mostrado ao cliente que irá distribuir.

 ○ Para realizar a manutenção periódica, desde o último dia do mês às 23 horas até o 
dia seguinte primeiro do mês às 9 horas, não pode ser utilizado o Data Gift.

Sobre taxa administrativa ao contrato
 ○ É aplicada uma taxa administrativa ao contrato de ¥3.000 quando da nova inscrição. 

Esta quantia será cobrada juntamente com a tarifa de utilização inicial.
 ○ No caso do LTE Dual / VoLTE, a partir da 3ª mudança do plano em um mesmo mês, 

será cobrada uma taxa administrativa de contrato de ¥1,000 por vez.
 ○ Para informações sobre taxas aplicáveis para outros procedimentos, consulte o site e 

similares da au.

Sobre a tarifa de serviço universal
 ○ Incidirá uma taxa de ¥3 mensal para cada número de telefone, não é realizado o cálculo 

a tanto por dia . 
    (taxa sujeita a futura alteração)
 ○ É um sistema na qual todas as operadores de telefone assumem o ônus do custo 

necessário para que qualquer família do país possa usar os serviços de telefonia tais 
como assinantes de telefone (referido como “serviço universal”), de forma estável e 
imparcial.

Pagamento das tarifas
 ○ A fatura está disponível na internet na forma de “Bill on WEB” permitindo que os 

clientes visualizem suas despesas. (A fatura em papel ou materiais impressos não 
são enviados pelo correio)

 ※Desejando receber a “fatura em papel”, o assinante deve fazer a solicitação à 
parte. A taxa de emissão da fatura em papel custará ¥200 por cada solicitação.

 ○ Quando o valor de uso não chegar a atingir o valor especificado pela nossa companhia e 
a forma de pagamento não for por cartão de crédito, a cobrança poderá ser realizada 
uma vez a cada 2 meses. (Não se aplica no caso de estar pagando em prestações, tais 
como parcelamento, ou no caso de contrato do Okinawa Cellular Telephone)

 ○ Quando não for possível confirmar o pagamento até a data de vencimento designada 
pela KDDI, podemos cobrar os juros de mora ou suspender as chamadas, de acordo 
com as cláusulas do contrato. A taxa básica de utilização, mesmo no período de 
suspensão da chamada, será cobrada.

     Se for constatada que há taxas de uso desta Companhia não pagas durante a vigência 
do contrato ou nos contratos passados (inclusive telefone móvel que não seja au), todos 
os contratos poderão, conjuntamente, ter a utilização suspensa ou contrato rescindido.

 ○ Quando a taxa de utilização se tornar elevada, poderemos fazer sempre a cobrança.

Data de aplicação da taxa e serviços
 ○ Se o contrato for iniciado no meio de um mês, a taxa básica de utilização (inclui 

chamadas gratuitas) será calculada de acordo com o número de dias de utilização.

[ Três cláusulas sobre segurança de informações dos smartphones]
1) Atualização do OS (software básico)

É necessário fazer a atualização do Sistema Operacional (OS) no caso de 
smartphone. Se estiver usando um Sistema Operacional antigo, aumentará o risco 
de contaminação por vírus. Quando chegar o aviso para atualizar o Sistema 
Operacional, por favor, instale o mais rápido possível.

2) Verificar o uso do software antivírus
Foram encontradas aplicações com vírus. Se estiver usando um smartphone 
compatível com AndroidTM, poderá usar o “Virus BusterTM for au” oferecido pelo au 
Smart Pass.

3) Cuidados ao adquirir os aplicativos
Entre os sites que oferecem aplicativos (fonte dos aplicativos), existem alguns que 
não realizam exame de segurança devidamente. Os aplicativos adquiridos destes 
sites, em alguns casos, vêm contaminados com vírus.
Ao adquirir aplicativos, utilize sites confiáveis como operadoras do Sistema 
Operacional ou companhias de telefonia celular que fazem exame de segurança 
devidamente. Além disso, ao instalar estes software, preste atenção nos termos e 
condições da funcionalidade dos aplicativos.
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Sobre o au Smart Value
○  Se não for possível utilizar esse serviço devido às circunstâncias como a residência 

do assinante situar-se fora da área de cobertura do serviço de comunicação de 
telefonia fixa, poderá utilizar o au Smart Value em combinação com o roteador Wi-Fi 
prescrito. Em relação a isto, quando disponibilizar-se do serviço de comunicação de 
telefonia fixa posteriormente, pedimos o consentimento prévio para firmar o contrato 
desse serviço. Na impossibilidade de firmar o contrato do serviço de comunicação de 
telefonia fixa, encerrar-se-á o desconto do plano au Samrt Value.

 ○ Se no contrato de au Smart Value (desconto do roteador), o serviço de transmissão 
fixa sujeito a au Smart Value for cancelado por estar fora da área de cobertura por 
circunstâncias da empresa fornecedora, será alterado o valor de desconto depois do 
4º mês contado a partir do mês seguinte ao mês do cancelamento. Consulte o home 
page da au entre outros, para confirmar o conteúdo da alteração.

 ○ Em caso do contratante do serviço de linha fixa ser diferente do contratante do 
Serviço de Comunicação da au, poderá solicitar este pacote, desde que tenha obtido 
antecipadamente do contratante do serviço de linha fixa, o consentimento para o 
tratamento das informações pessoais e outros itens necessários.

【Tratamento sobre informações do clientes relativo ao fornecimento do plano au Smart Value】
○  Com base contratual entre cliente e a sua operadora de telefonia fixa (refere-se à 

operadora de telecomunicação fornecedora do serviço de linha fixa que é objeto do au 
Smart Value), a au (inclui a Okinawa Celular Telephone Company) realiza o serviço 
autorizado pelo cliente relacionado aos itens sobre tratamento das informações 
pessoais citados a seguir. Por favor, observe juntamente com os seguintes itens.
※A au e a operadora de telefonia fixa, com finalidade de fornecer e informar sobre au 

Smart Value, compartilham as informações adquiridas baseadas na relação 
contratual com o cliente, através de um sistema de informações entre operadora e 
au (inclui comunicações telefônicas).

※São as seguintes informações compartilhadas: nome, endereço, telefone de contato, 
data de nascimento, além do conteúdo, data de inscrição, início e cancelamento dos 
serviços de internet, telefone, TV, etc., assim como informações sobre a categoria do 
contrato ou da inscrição. 

※Baseando-se no acordo celebrado sobre proteção de informações pessoais entre as 
partes, a au e a operadora de telefonia fixa implementam as medidas necessárias 
para controle de segurança e seu gerenciamento rigoroso.

※Para requerer a divulgação, correção, suspensão das informações pessoais ou em 
casos de dúvidas ou sugestões, entre em contato com a seção de atendimento da 
sua operadora de telefonia fixa. Além disso, poderá entrar em contato com a seção 
de atendimeto da nossa empresa.

○ Para os clientes inscritos no au Smart Value mine, de acordo com o disposto no 
contrato, a nossa empresa e a operadora de telefonia móvel (diz respeito às operadoras 
de telecomunicação que faz fornecimento de serviços de telefonia móvel objetos do au 
Smart Value mine e às operadoras relacionadas com tal fornecimento) compartilham o 
fornecimento e uso de informações do cliente.

Utilização do “Pagamento Fácil au” (Google Play™) pelo antigo terminal (terminal Android™)

 ○ O pagamento através do Pagamento Fácil au  (Google Play™) baseia-se no Contrato 
de Serviços de Telecomunicações au, com isso, se utilizar o Pagamento Fácil au 
(Google Play™) pelo antigo terminal (terminal Android™) mesmo após troca de 
modelo, este será cobrado junto com a taxa de utilização do novo telefone móvel au. 
Se desejar interromper o uso do Pagamento Fácil au (Google Play™) pelo antigo 
terminal (terminal Android™), poderá remover o Cartão IC au.

Sobre la portabilidade (MNP) do número de telefone do celular e do PHS
 ○ Com exceção do número de telefone, você não pode seguir com os serviços que 

proporcionam a companhia telefônica na qual atualmente está contratando.
 ○ Ao mudar a operadora atual usando o MNP, é preciso pagar uma taxa. Para sair da 

au, é necessário pagar a taxa de transferência MNP de ¥3.000.

Sobre tarifa fixa para chamadas internacionais au
 ○ Se houver pedido de confirmação do número de chamadas alvo de tarifa fixa mensal, por 

parte do contratante (assinante da “tarifa fixa para chamadas internacionais au”), este 
será divulgado quando for reconhecido que o pedido foi feito pelo próprio contratante. 

Serviço de Filtragem

 ○ De acordo com a “Lei relativa à melhoria do ambiente no qual os jovens possam usar a 
internet de forma segura e tranquila”, quando os menores usarem a internet pelo telefone 
móvel, em princípio, devem se inscrever no Serviço de Filtagem (Safety Access).
※Os pais dos jovens com menos de 18 anos que permitirem que seus filhos usem a 

internet pelo celular, são obrigados a solicitarem este serviço às operadoras de 
telefonia celular.

  ○ Quando for anular (ou não se inscrever) o Serviço de Filtragem, os pais devem apresentar 
a “Solicitação de não uso do Serviço de Filtragem”. Poderá fazer o pedido de 
cancelamento ou solicitação nas lojas au ou PiPit (exceto em algumas lojas).

  ○ O uso da internet por menor deve ser decidido sob responsabilidade e plena compreensão 
dos pais.

Registro de informações do usuário
 ○ Se o contratante e o usuário do telefone celular au forem pessoas diferentes, mediante pedido 

do contratante, faremos o registro de informações do usuário (apenas para indivíduo particular 
que esteja inscrito no plano Family Discount).
Se o telefone for usado por menor, o usuário será registrado.

 ○ O contratante deve explicar ao usuário que o seu “nome” e a sua “data de nascimento” serão 
registrados na KDDI e lhe explicar também sobre informações importantes relativas ao uso do 
telefone móvel au e obter o consentimento do usuário.

 ○ O contratante deve realizar todos os procedimentos relacionados ao contrato de telefone móvel 
au (alterações no contrato, seleção de opções, etc.)
Entretanto, para solicitar a conta telefônica detalhada, requer o consentimento do usuário em 
relação às seguintes questões:

(1) a data e o horário de cada ligação, o número de chamada e outras informações são exibidas 
na conta telefônica detalhada;

(2) a conta telefônica detalhada é enviada por correio ao endereço especificado pelo contratante 
juntamente com a fatura;

(3) o contratante poderá solicitar alterações no tipo de conta telefônica detalhada ou poderá 
cancelar a sua emissão.

Se houver mudança nas informações do usuário, será cancelada a emissão da conta telefônica detalhada.
 ○ Mesmo que o telefone celular au seja usado por outra pessoa que não seja o contratante, o 

contratante será responsável pelo pagamento das das taxas associadas ao uso de telefones 
móveis au. Se o usuário utilizar o telefone para o envio de spam ou se ocupar de qualquer outra 
atividade que viole as obrigações contratuais, a ação será considerada de responsabilidade do 
contratante e o uso do telefone será suspenso, o contrato será rescindido ou informações sobre o 
remetente spam serão compartilhadas com outras empresas operadoras de telefonia móvel em 
nome do contratante. Portanto, o contratante é responsável pela guarda e proteção do telefone.

 ○ O contratante deve pagar a importância da venda de produtos e serviços pagos adquiridos em 
vários sites, juntamente com as taxas de transmissão. O contratante deve se responsabilizar em 
cuidar o número da senha do Pagamento Combinado au / Serviço pago de informações EZ 
utilizada por assinantes para fazer compras, etc.

Sobre Contrato com Menor
 ○ Quando o contratante tiver 20 anos incompletos, a solicitação de contrato, deve ser feita 

mediante consentimento dos seguintes termos pela pessoa que possui o poder paternal.

  ＊1 : Para o preço de venda dos produtos e taxas dos serviços pagos adquiridos em 
diversos sites,   inclui o serviço de pagamento tais como o Pagamento Fácil au   
que possibilita o pagamento  junto com as taxas de transmissão do Serviço de 
Comunicação da au. 

  ＊2 :a nossa empresa oferece serviço que permite mudar quaisquer tipos de 
inscrição, por meio de  comunicação usando o telefone móvel au entre outros.

  ＊3 :Restrito ao titular da conta do cartão da pessoa que tem o poder paternal e que 
está registrada  no campo correspondente de poder paternal.

○ No caso do contrato com menor, enviaremos o aviso de confirmação sobre consentimento do 
contrato para a pessoa que tem o poder paternal. Além disso, com o objetivo de confirmar, 
poderemos telefonar para a pessoa que tem o poder paternal. Quando houver falta de pagamento 
de contas no contrato assinado por menor, poderemos enviar o valor não pago para a pessoa que 
possui o poder paternal.

【Termos de consentimento da pessoa que tem o poder paternal】
Eu, na qualidade de representante do representante legal que possui poder paternal, dou meu 
consentimento para que o solicitante assine um contrato de serviços telefônicos com a KDDI 
Corporation para utilizar os serviços prestados de acordo com as Cláusulas do Contrato de 
Serviços de Telecomunicações au (WIN) ou Cláusulas de Serviços de Telecomunicações au 
(LTE) e para que, após o início da utilização dos serviços telefônicos au, o contratante possa 
fazer qualquer outra solicitação em conexão com os serviços telefônicos au, tais como 
alteração do plano de preços e troca de modelos ＊2. Também dou meu consentimento para 
que, caso o solicitante compre um telefone celular etc. através de um crédito pessoal ou venda 
a prazo, o solicitante possa assinar o “Contrato de Crédito Pessoal” ou “Contrato de Venda a 
Prazo” com a KDDI Corporation, e possa pedir para liquidar de uma só vez o saldo restante das 
parcelas ou de prestações no meio do período do pagamento das parcelas＊1.
E se o próprio contratante determinar o cartão de crédito ou a conta＊3 em meu nome como 
forma de pagamento das despesas de utilização dos Serviço de Comunicação da au, estou de 
acordo que as despesas de utilização＊1 dos Serviço de Comunicação da au pelo contratante 
sejam pagas pelo cartão de crédito ou pela conta por ele indicado. Além disso, caso houver 
atraso de pagamento das contas, esforçarei para pôr isso em dia.

Proteção contra SPAM

○　Está configurada a “regulamentação para spam mail”, como medida anti-spam na 
ocasião em que se usa o e-mail (ezweb.ne.jp). A “regulamentação para spam mail” 
julga automaticamente um e-mail suspeito para não atingir aos clientes＊, porém, em 
raras ocasiões, a regulamentação marca mensagens limpas como spam. Há função 
na qual essas informações das mensagens do e-mail (data de recebimento, 
remetente, assunto) que não tenham chegado sejam notificadas, 1 mensagem por 
dia (mediante sobretaxa), através da qual o próprio assinante possa verificar por 
conta própria. Além disso, poderá desativar essa “regulamentação para spam mail”.
＊Tendo em conta as características de spam mail circuladas na Internet, são divididas nas 

seguintes categorias e baseando-se nas informações, tais como “assunto” e “texto” 
enviados aos clientes, faz com que, as mensagens que coincidam com as características do 
spam mail sejam bloqueadas.

【Categorias】 site de namoro online / droga / site para adultos / jogo de azar / fraude 
como phishing / malware (software feito de forma maliciosa.)
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Área de cobertura
○   Para mais informações sobre a área de serviço, por favor consulte na home page da au.
○   Dependendo do tipo de telefone móvel au, a área de serviço 4G LTE é diferente. Em alguma parte 

da área de cobertura do 4G LTE, apesar da trasmissão de dados para usuários dos modelos não 
compatíveis a VoLTE estar disponível, não poderá usar o serviço de chamada de voz.

○  Não é possível usar o aparelho fora da área de cobertura dos serviços ou fora do alcance das 
ondas de rádio, tais como nos túneis, subterrâneos, interior de casas, atrás dos prédios ou zonas 
serranas. Além disso, pode não ser possível usar o aparelho, dependendo das condições 
climáticas ou em locais com dificuldade de recepção de rádio como nos planaltos, andares 
superiores de arranha céus, apartamentos ou similares. 

Sobre au Wi-Fi SPOT
○   Firmando o contrato com a KDDI Corporation / Okinawa Celular Telephone Company, é 

considerado ter concordado com os “Termos de Uso do au Wi-Fi SPOT” estabelecidos com a 
Wire and Wireless Co.,Ltd.

    De acordo com os termos correspondentes, Wire and Wireless Co.,Ltd. fornece “au Wi-Fi SPOT” 
gratuitamente aos clientes-alvo

     ※ Termos de Uso do au Wi-Fi SPOT
          http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/ wifi/wifi-spot/regulation
      ※ Homepage da au >Smartphone-telefone móvel > explicação sobre itens importantes 
         (utilização do serviço de transmissão au) > contrato > sobre au Wi-Fi SPOT

Tratamento de informações pessoais e serviços de agência bancária
○  A KDDI poderá, conforme o caso, usar para serviços  (inclui o trabalho relativo à solicitação 

de seguro) descritos no item“1. Finalidade da utilização das informações pessoais”,  as 
informações sobre transações bancárias dos clientes (informações de depósito, operações 
externas de câmbio ou de fundos de empréstimos, informações relacionados com 
transações financeiras ou ativos do cliente) tratadas pelas agências de negócios bancários. 

○  A KDDI poderá, conforme o caso, usar para os serviços de agência bancária e outros, as 
informações dos clientes tratadas nos negócios de telecomunicação ou serviço de 
agência de seguro entre outros (exceto serviços de agência bancária).

○  A KDDI poderá, conforme o caso, usar para os serviços de agência bancária e outros, as 
informações dos clientes (informações necessárias para a solicitação de seguro, tais 
como informações sobre a vida ou propriedades declaradas pelo cliente) tratadas nos 
serviços relativos à solicitação de seguro. 

Sobre a finalidade de utilização das informações pessoais
○  Esta empresa, ao reconhecer a importância das informações pessoais, e com finalidade de 

assegurar a sua proteção, irá observar com rigor as orientações setoriais estabelecidas pelas 
autoridades de supervisão, tais como Lei de Telecomunicações Empresariais, Lei sobre 
Proteção de Dados Pessoais e diretrizes para a proteção da informação pessoal nos negócios 
de telecomunicações e outras leis relevantes. Para mais informações, leia a política de 
privacidade na home page da au (http://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/)

○ As informações pessoais obtidas por negócios de telecomunicação,  serviço de agência bancária e 
serviço de agência de seguro, a KDDI poderá utilizá-las para os seguintes serviços descritos na política 
de privacidade na homepage （http://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/）da empresa 
(1) Serviços de telecomunicação e similares

1. Trabalhos relacionados com a taxa de utilização e outros 2.Trabalhos relacionados com a 
examinação do contrato e outros 3.Trabalhos relacionados com o atendimento e consultas ao 
cliente 4.Trabalhos relacionados com a assistência pós venda 5. Trabalhos relacionados com a 
alteração e adição de serviços opcionais 6.Trabalhos relacionados com a interrupção de serviços 
7.Atividades de fornecimento de informações sobre serviço atual,  novo serviço e novo menu 8.
Trabalhos relativos à pesquisa por meio de questionário 9.Trabalhos relacionados com os produtos, 
serviços, eventos e campanhas que objetivam a promoção da utilização, etc. 10. Trabalhos 
relacionados com o desenvolvimentos de novos serviços, avaliação e melhoria da qualidade dos 
serviços 11.Trabalhos relacionados com o desenvolvimento, aplicação e gestão  de software, 
equipamento e instalação relacionados com a prestação de serviços 12.Trabalhos relacionados 
com a pesquisa e medidas a tomar na ocorrência de acidentes por serviço, mau funcionamento dos 
produtos ou falha no sistema 13.Fornecimento de informação sobre diversos tipos de serviço 
(inclusive os não abrangentes ao  serviço de comunicação) prestados pela KDDI, empresas afiliadas 
e parceiros de negócios＊ 14.E outras finalidades comerciais estabelecidas no contrato

(2) Serviços de conteúdo e afins
1. Trabalhos relacionados com a taxa de utilização e similares. 2. Trabalhos relacionados com o 
atendimento e consuta ao cliente  3. Trabalhos relacionados com a assistência pós venda 4. Trabalhos 
relacionados com a interrupção de serviços 5. Atividades de prestação de informação sobre serviço 
atual,  novo serviço e novo menu 6. Atividades de prestação de informação por pesquisa e análise da 
situação de uso dos serviços 7. Trabalhos relacionados com a exibição, distribuição e entrega de 
publicidade 8. Trabalhos relativos à pesquisa por meio de questionário 9. Trabalhos relacionados com 
os produtos, serviços, eventos e campanhas que objetivam a promoção da utilização e similares. 10. 
Trabalhos relacionados com a pesquisa e medidas a tomar na ocorrência de acidentes relacionados 
com o serviços ou falha no sistema. 11. E outras finalidades comerciais estabelecidas no contrato

Limite de velocidade de transmissão
 ○ Limitamos a velocidade de transmissão dos clientes enquadrados nas condições a 

seguir, a fim de evitar o congestionamento da rede.

Condições Horário regulamentado

EZ WIN /
IS NET course

Clientes que utilizaram 3 milhões ou mais de 
pacotes nos últimos três dias (exceto o próprio dia) O dia inteiro

LTE NET course/
LTE NET for DATA＊1

Clientes que utilizaram 3 GB ou mais nos 
últimos 3 dias (exceto o próprio dia)＊2 O dia inteiro

   ＊1 Aplica-se o limite da velocidade de transmissões também para o volume de 
dados adquirido por Data Charge. 

    ＊2  No caso de contrato de 4G LTE smartphone, 4G LTE tablet e PC compatível com 
4G LTE, será "6G ou mais no total".

 ○ As transmissões por pacotes com um modelo compatível com “WIN Single-Teigaku 
WiMAX” ou “WIN Single-Teigaku”, um smarphone, ou um modelo com limite máximo 
definido para pagamento de transmissão de dados de PC, para prevenir uma carga 
excessiva sobre a rede, iremos limitar a velocidade máxima de acordo com o grau de 
congestionamento da rede, caso enviar ou receber grandes quantidades de dados 
que acompanham o arquivo de vídeo e download de arquivos, enviar e receber 
grandes quantidades de dados contínuos como, streaming e reprodução de vídeo.
Por esta razão, pode levar tempo para concluir a transmissão ou ocorrer fenômeno 
no qual a imagem do vídeo pode aparecer com problemas.

 ○ Com finalidade de manter a qualidade do serviço e proteger o equipamento, a transmissão 
está sujeito a corte no caso de conexão contínua durante um certo período (24 horas ou 
mais), ou a restrição de acesso aos portos de acordo com as condições da rede.

★Em LTE/WiMAX2+, quando o volume de transmissões exceder 7GB no total num 
mesmo mês, a velocidade de transmissão será limitada para 128 kbps no máximo, 
até final do mesmo mês. O limite de velocidade de transmissão é liberado 
sequencialmente no dia 1º do mês subsequente. Além disso, no caso de adquirir o 
volume de dados através de Data Charge, é possível usar a parte do volume 
adquirido sem limite de velocidade de transmissão. No caso de utilizar a "Extra 
Option", mesmo depois de ter superado a capacidade de dados durante o mês, você 
pode dispor sem restrições da velocidade de comunicação. Verifique o valor da 
"Extra Option" na home page da au e outros.

 ○ Em smartphone que dispõe de “+WiMAX” e DATA08, quando o volume de 
transmissões utilizando 3G exceder 5GB num mesmo mês, a velocidade de 
transmissão utilizando 3G até o final referido do mês será limitada para 128kbps. O 
limite de velocidade de transmissão é liberado seqiencialmente no dia 1º do mês 
subsequente.

Restrição de Uso
 ○ Não se esqueça de escrever o seu endereço e o número de telefone fixo da sua 

residência ou da empresa onde trabalha no Formulário de Requerimento de Contrato. 
Poderemos entrar em contato com os clientes, mas se não conseguirmos entrar em 
contato, há possibilidade de ter as ligações interrompidas.

  ○ É possível retringir o acesso na rede para alguns dos seguintes telefones celulares:
①Aparelho obtido ilegalmente por meio de atos criminosos como furto (roubo), fraude nas lojas 

revendedoras da au entre outras.
②Aparelho sem cumprimento de obrigação do pagamento (inclusive obrigação que diz respeito 

ao reembolso, etc.)
③Aparelho obtido através de contrato ilegal como documento de identificação falsificados, dados 

falsos escritos no Formulário de Requerimento (nome, endereço, data de nascimento, etc.)
④Aparelho recolhido ou que não está disponibilizado para uso, de acordo com o serviço de 

fornecimento de aparelho móvel para troca.

(3) Serviço de agência bancária
1. Aceitação de depósito em ienes e moeda estrangeira na instituição financeira afiliada 
designada pela KDDI＊ e mediação da celebração do contrato  cujo conteúdo é empréstimo do 
fundo,  bem como os serviços associados 2. Trabalho de confirmação de qualificação ao adquirir 
produtos e serviços financeiros da instituição financeira afiliada designada pela KDDI＊ 3. 
Atividades de prestação de informações relacionadas com o serviço atual, novos serviços e afins 
da instituição financeira afiliada designada pela KDDI＊ 4. Atividades de prestação de 
informações relacionadas com campanhas e eventos e afins da instituição financeira afiliada 
designada pela KDDI＊ 5. Trabalhos relativos ao atendimento e consultas ao cliente relacionados 
com serviços de agência bancária 6. Trabalhos relativos à pesquisa por meio de questionário 
relacionados com serviços de agência bancária  7. Serviços de informação relacionadas com os 
diversos tipos de serviços prestados pela KDDI, empresas afiliadas e parceiros de negócios＊

(4)  Serviço de agência de seguro
1. Representação e intermediação de celebração do contrato relativo à solicitação de seguro 
da companhia de seguro afiliada designada pela KDDI＊, bem como os serviços associados  
2. Trabalho de confirmação de qualificação ao adquirir produtos e serviços financeiros da 
companhia de seguro afiliada designada pela KDDI＊ 3. Atividades de prestação de 
informações relacionadas com o serviço atual, novos serviços e afins da companhia de 
seguro afiliada designada pela KDDI＊ 4. Atividades de prestação de informações 
relacionadas com campanhas e eventos e afins da companhia de seguro afiliada designada 
pela KDDI＊ 5. Trabalhos relativos ao atendimento e consuta ao cliente relacionados com 
serviço de agente de seguro 6. Trabalhos relativos à ipesquisa por meio de questionário 
relacionados com serviço de agência de seguro 7. Informações relacionadas com os 
diversos tipos de serviços prestados pela KDDI, empresas afiliadas e parceiros de negócios＊

  ＊Sobre instituição financeira , companhia de seguro e empresas afiliadas ou parceiros 
de negócios, confirme na website da   política de privacidade (anexo 5) (http://www.
kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/exhibit5/) da KDDI.

 ○ Sobre o tratamento de informações pessoais sobre Contrato de Crédito Pessoal está 
de acordo com os “Termos de tratamento dos dados pessoais relacionados com os 
Contratos de Crédito Pessoal e outras transações de crédito”.

 ○ Consulte a política de privacidade da KDDI na homepage (http://www.kddi.com/corporate/
kddi/public/privacy/) para visualizar a versão mais recente e detalhes sobre a utilização 
em comum de informações pessoais, fornecimento de informações pessoais a terceiros, 
divulgação e correção das informações pessoais, interrupção dos avisos por direct mail e 
outros, balcão de reclamações relacionadas com informações pessoais, etc. 



<受付店>

Endereço do home page     http://www.au.kddi.com/

Usando o telefone móvel au Sem o código da rede telefônica 157 (Grátis),

Usando um telefone comum               0077-7-111 (Grátis)

Usando o smartphone: au Portal ou au Smart Pass TOP      au Customer Support

Usando o telefone celular au: Menu inicial ou au Portal Top　 au Customer Support　 

※Ligacão com o operador é das 9:00 ás 20:00.

※Exceto para uma parte do menu, pode ser utilizado durante 24 horas. (Há casos em que não poderá ser utilizado, devido a manutencão ou dependendo do horário.)

フリーコール

KDDI CORPORATION[Onde pedir informacões] KDDI Customer Support Center
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●“QR Code” é uma marca registrada da DENSO WAVE Incorporated. ●“Wi-Fi” é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance. ●“FeliCa” é uma marca registrada da Sony Corporation. 
●“Google Play” e “Android” é uma marca comercial ou marca registrada do Google Inc. ●AppleCare é uma marca de serviço da Apple Inc.  ●Adobe®Reader® é uma marca comercial ou marca registrada da Adobe Systems, inc. ● Virus Buster é uma marca registrada da Trend Micro Incorporated.

O valor descrito está com o imposto não incluso, com exceção onde há indicação especial. Observe que o valor real cobrado é diferente do total de valor com imposto incluso em separado, pois o valor do 
imposto é calculado a partir da soma do valor sem imposto em separado. O valor com imposto está expresso desconsiderando as casas decimais. (exceto taxas de chamada e de transmissão).

Através da confirmação do item (1) ou (2) abaixo pelo cliente, ficar evidente de que as ondas de rádio da sua residência e a situação de observância da lei por parte da KDDI e seus 
revendedores são insuficientes, ou então, que a investigação das ondas de rádio não foi realizada por conveniência da KDDI, o cliente poderá cancelar os contratos escritos no item 
“contratos sujeitos à rescisão” realizando o relato da reclamação prescrito pela KDDI.

【Forma de fazer o relato】
 Após confirmar o item (1) ou (2) e ficar claro que as ondas de rádio da sua residência e a situação de observância da lei por parte da KDDI e seus revendedores são insuficientes, ou 
então, que a investigação das ondas de rádio não foi realizada por conveniência da KDDI, pedimos para o próprio cliente apresentar o relato da reclamação na revendedora onde 
realizou o procedimento.

【Prazo para a reclamação】
 ○ No caso da situação das ondas de rádio ser insuficiente: dentro de 8 dias a contar do dia da realização investigação pelo serviço “Denpa Support 24”.
 ○ No caso da situação da observãncia da lei ser insuficiente ou caso de não execução da investigação das ondas de rádio por conveniência da KDDI: dentro de 8 dias a contar da 

data do pedido ( no entanto, no caso da entrega do documento ter sido feita depois do dia seguinte da data do pedido, o prazo é até 8 dias a contar do dia de recebimento do 
documento).

【Contratos sujeitos à rescisão】
  (a) Contrato baseado nas Cláusulas do Contrato de Serviços de Telecomunicações au (WIN) ou Cláusulas de Serviços de Telecomunicações au (LTE)
  (b) Contrato de compra e venda (exceto programa de troca como parte do pagamento) e contrato relativo ao pagamento dos terminais firmados associados ao contrato acima referido    
     (telefones celulares e seus acessórios e outros produtos adquiridos ao mesmo tempo). (Contrato de Crédito Pessoal e similares)
  (c) Contratos relativos ao serviço contínuo pago não disponíveis devido à rescisão do contrato citados no (a) ou (b). 

【Condições aplicáveis】
 ○ Se no contrato correlacionado estiver incluído o contrato de compra e venda e similares de terminais, etc., é necessário devolver o terminal e afins à loja revendedora até o dia da rescisão do contrato. Além 

disso, no caso de não puder devolver o terminal e afins num estado normal (p.ex, por submersão do terminal, rachadura da tela, etc.), poderá resindir o contrato na condição de pagar o valor da venda. 
 ○ A taxa de utilização gerada até o dia da rescisão de contrato deve ser custeada pelo cliente.
※Utilizando MNP para rescindir o contrato, é possível não poder voltar a usar o número de telefone ou e-mail usado antes do contrato, bem como não poder seguir com os serviços 

proporcionados pela outra operadora.
     Pedimos para que o próprio cliente faça o procedimento e confirmação prévia na operadora de telefonia de onde irá transferir.
※No caso do terminal e similares devolvido não estar em seu estado normal (p.ex, submersão em água, rachadura na tela LCD, etc.), será cobrado o custo real.
※No caso de cancelamento do AppleCare+ por mudança de modelo, não poderá inscrever-se novamento no AppleCare+.

   Sentimento leviano é que leva a um grande crime ～Sem perceber, poderá estar envolvido em crimes～ 

　※ A “Lei de Prevenção contra Fraude de Telefone Celular” é uma lei para prevenir o uso ilegal dos telefones celulares dos crimes como “fraude de transferência bancária”(furikome sagui).

Os documentos de identificação pertence ao próprio contratante? Eas informações são corretas?

Quem irá usar esse telefone celular?
Alguém pediu para firmar o contrato do celular em troca de condições dizendo “tenho um bom bico pra você”?
Tem ocorrido casos de fraude de terminal mediante contrato de múltiplos terminais.
O telefone celular que o cliente fez o contrato pode estar sendo utilizado em crimes como em “fraude de transferência bancária (furikome sagui)”!

Não se deve fazer declaração falsa a respeito do nome, endereço e data de nascimento na ocasião de firmar o contrato.【Lei de Prevenção contra Fraude de Telefone Celular】
Ao violar com o objetivo de ocultar os itens de identificação pessoal, é alvo de condenação de multa de até 500 mil ienes.

Não se deve ceder o telefone celular, cartão SIM ou similares, sem a permissão das operadoras de telefonia celular.【Lei de Prevenção contra Fraude de Telefone Celular】
Ceder com fins lucrativo (revenda), por negócio, sem consentimento das operadoras de telefonia celular, é sujeito à condenação de até 2 anos de prisão com 
trabalhos forçados ou multa de até 3 milhões de ienes.

O contratante tem obrigação de pagar a taxa de utilização do telefone celular e do custo dos equipamentos.

Tratamento após iniciar a prestação de serviço

(1) Confirmação da situação das ondas de rádio
No caso de dificuldade de conexão das ondas de rádio na sua residência, solicite a investigação ao serviço “Denpa Support 24” dentro de 8 dias a contar do dia da solicitação de nova 
inscrição, troca de modelo ou aquisição de aparelho adicional. (No entanto, se a emissão do documento ter sido feito após o dia seguinte da data do pedido, o período será de até 8 dias 
a contar da data de recebimento do documento).
※Faça o pedido do serviço “Denpa Support 24” através do website, aplicativos, lojas de au, PiPi ou no KDDI Customer Support Center.
■ Website do Denpa Support (apoio às ondas de rádio)(http://www.au.kddi.com/mobile/area/dennpa-support）

(2) Confirmação da situação de observância da lei
Em relação ao documento de contrato com a KDDI, pedimos para confirmar a situação de observância da lei no que diz respeito às obrigações de explicação e de entrega de documentos pela 
KDDI e seus revendedores. Para os clientes com 65 anos ou mais de idade que adquirirem os terminais, pedimos para confirmar também com um documento prévio na ocasião do contrato.


