
As tarifas de chamadas pelo au International Calling Service a partir do Japão para os países e regiões que começam 
por 010★2 são as seguintes.

Novo serviço
“au International Calling FLAT”!

Cliente inscrito no serviço de “Flat-rate Data 1/2/3/5/8/10/13” do Smartphone 4G LTE (ou cellular 4G LTE).Pessoas
alvo

★1: ●A tarifa de chamada para chamadas de até 15 minutos, pelo au International Calling Service a partir do Japão para os países e regiões alvos que começam por 010 será 
gratuito até 50 vezes/mês. Para cada chamada a partir da 51ª vez, serão cobradas as tarifas de excedente de número de vezes, de 300 ienes (isento). ●Independente do
número de chamadas, todas as vezes que uma chamada ultrapassar os 15 minutos, será cobrada a tarifa de chamada de 20 ienes (isento)/30 segundos para a parte excedente. 
★2: ●Poderá usar discando 005345 no lugar de 010. •A contagem do número de chamadas será feita pelo horário do Japão. •Para as chamadas que se estende de um mês 
para o outro no horário do Japão, será contada como sendo uma ligação do mês em que terminou a chamada. •Será dada continuidade a estes números de chamadas e outros, 
mesmo quando a linha é transferida ou herdada. •O seu uso quanto ao número de chamadas poderá ser conferido no suporte aos clientes ou no centro de atendimento aos 
clientes (situação de uso até o dia anterior). •O valor limite de uso mensal (30.000 ienes (isento)) do serviço de chamada internacional au está pré-de�nida pela nossa empresa. 
A partir do momento que a nossa empresa veri�car que o uso está para exceder o limite, o serviço será suspenso (a tarifa �xa desta opção e a tarifa sobre os excedentes do 
número de chamadas está fora do âmbito do valor limite). Além disso, pode haver caso de suspensão deste serviço até conferirmos o pagamento da tarifa de chamada
correspondente. •Estão fora do âmbito das chamadas gratuitas deste serviço, as chamadas recebidas e discadas no exterior, transmissão de SMS (C-mail), chamadas para
telefone via satélite e telefone de navio via satélite, e também as chamadas e outros, para números de telefones especi�cadas em separado pela nossa empresa. Além disso, 
nos seguintes casos as chamadas gratuitas desta opção pode não ser aplicado. ●Quando o telefone móvel inscrito nesta opção for usado conectado a meios de comunicação 
que o cliente possui ou quando �zer discagem automática através de software etc. (em ambos casos, exceto se a nossa empresa tiver autorizado previamente) ●Quando for 
usado com a �nalidade de obter rendas diretas, através de comunicação mediada, uso da função de encaminhamento, ou então, através de conexão em serviços oferecidos 
por outras operadoras. ●Quando for usado para outros �ns além de chamadas. •Para as chamadas que estão fora do âmbito da chamada gratuita, haverá cobrança de tarifa 
de chamada de acordo com os respectivos serviços (Será de 50 ienes (sem imposto)/30 segundos no caso das chamadas para telefone de navio via satélite). •Ao fazer a
inscrição nesta opção enquanto tem o contrato do “serviço de desconto de telefone internacional 001 do Mobile Talk e outros”, este contrato será cancelado automaticamente 
no mês corrente ou no início do mês seguinte. Antes que a sua inscrição cesse automaticamente, se você �zer uma chamada pelo método de discagem convencional iniciado 
por 001010, a tarifa de chamada será cobrada mesmo que seja menos que 15 minutos, por isso, use depois de mudar para o au International Calling Service iniciado por 010. 
•Dependendo do país ou região do destino de chamada, poderá haver caso de não poder conectar devido as conveniências dos equipamentos da empresa local.
Sobre a aplicação das tarifas •Serão aplicadas a partir do mês seguinte à inscrição. No caso de cancelamento de contrato no intermédio do mês, será cobrada a tarifa �xa e 
não será proporcional aos dias usados. •Caso venha a cancelar este serviço opcional no intermédio do mês, por mudar para um serviço de tarifa �xa de dados que não seja alvo, 
as chamadas por tarifa �xa será até o período de aplicação do serviço de tarifa �xa de dados alvo. •Serão cobrados em separado: a tarifa básica de uso, a taxa de transmissão 
de dados, a taxa de outras opções, a tarifa do serviço universal e etc. * São informações vigentes em 1º de março de 2016.

Para mais detalhes, consulte o staff da loja ou a homepage da au

•A partir do momento que começar oferecimento de serviço (Março de 2016). Con�ra as informações mais recentes na homepage da au.

China (Exceto Macau), Filipinas, Coréia do Sul, Tailândia, Taiwan, Vietnã, Hong Kong, Malásia, Índia, Nepal, 
Brasil, Peru, EUA (exceto Alasca), Canadá, México, Havaí, Guam, Inglaterra, Áustria, Holanda, Noruega, 
Portugal, Suécia.

Países e
regiões
alvos

Tarifa de
chamada

Tempo de chamada/vez

Até 15 minutos

Gratuito
Como tarifa de excedente,

300 ienes (isento)/vez

Até 50ª vez e menos

A partir de 51ª vez

Excedente dos 15 minutos

20 ienes (isento)/30 segundos

20 ienes (isento)/30 segundos +
Tarifa de excedente 300 ienes (isento)/vez

Nº de
chamadas/mês

Se está inscrito no “Flat-rate Data 5/8/10/13”

•O serviço mencionado de tarifa �xa para dados abrange o plano 4G LTE (compatível ao au VoLTE).

Tarifa fixa 980 ienes/mês (isento)

Se está inscrito no “Flat-rate Data 1/2/3”

1.480 ienes/mês (isento)

Até 15 min/vez (até 50 vezes/mês)

Serviço opcional : Necessária inscrição

Necessária a tarifa �xa mensal

Chamadas internacionais gratuitas★1

a partir do au (do Japão) para países alvos

Vantagem nas chamadas internacionais!

Se for chamada de
até 15 minutos, é vantajoso

porque é gratuito★1

ポルトガル語版

KDDI Corporation, Okinawa Cellular Telephone Company




