
Cước phí gọi điện dịch vụ điện thoại quốc tế au bắt đầu bằng 010★2 từ nội địa Nhật Bản tới các quốc gia/khu 
vực đối tượng là như sau.

Dịch vụ “au International
Calling FLAT” mới!

Khách hàng đăng ký vào dịch vụ “Flat-rate Data 1/2/3/5/8/10/13” cho Smart phone 4G LTE (hoặc điện thoại 4G LTE)Đối tượng
khách hàng

★1: ●Cước phí gọi điện trong vòng 15 phút dịch vụ điện thoại quốc tế au bắt đầu bằng 010 từ nội địa Nhật Bản tới các quốc gia/khu vực đối tượng là miễn phí cho tối 
đa 50 lần gọi mỗi tháng. Từ lần thứ 51 trở đi, mỗi lần gọi điện quý khách sẽ bị tính thêm 300 yên (miễn thuế) là phí gọi vượt số lần. ●Không kể số lần gọi, nếu quá 15 phút, 
thì sẽ mất thêm cước gọi cho thời gian gọi quá là 20 yên (miễn thuế) mỗi 30 giây. ★2: ●Cũng có thể quay số 005345 thay cho 010. •Số lần gọi được tính theo giờ Nhật 
Bản. Cuộc gọi lúc giao tháng theo giờ Nhật Bản sẽ được tính vào tháng khi cuộc gọi kết thúc. •Khi chuyển nhượng, nhận lại dịch vụ thì số lần gọi vẫn được tiếp tục trừ 
đi. •Khách hàng có thể xác nhận thông tin sử dụng ví dụ như số lần gọi với dịch vụ hỗ trợ khách hàng hoặc trung tâm khách hàng (xác nhận được đến phần sử dụng 
của ngày hôm trước). •Giới hạn dịch vụ điện thoại quốc tế au được công ty chúng tôi cài đặt giới hạn (30.000 yên (miễn thuế)). Ngay sau khi công ty chúng tôi xác 
nhận được việc quá số tiền giới hạn thì sẽ chặn việc sử dụng lại (Gói cước cố định của dịch vụ tùy chọn này và cước phí gọi quá số lần không thuộc giới hạn này). Bên 
cạnh đó, trong thời gian cho đến khi thanh toán của cước phí tương ứng được xác nhận, thì có khi dịch vụ này sẽ bị chặn sử dụng. •Cuộc gọi từ nước ngoài, gửi SMS 
(C mail), gọi điện đến điện thoại vệ tinh/điện thoại tàu vệ tinh, gọi điện đến số điện thoại mà công ty chúng tôi chỉ định riêng v.v, thì không phải đối tượng miễn phí bởi 
dịch vụ tùy chọn này. Ngoài ra, những trường hợp sau đây không được áp dụng miễn phí cước gọi bởi dịch vụ tùy chọn này: ●Khi sử dụng kết nối với các thiết bị truyền 
dữ liệu mà khách hàng sở hữu, hay gọi tự động dựa vào các phần mềm, đối với điện thoại đăng ký dịch vụ tùy chọn này (trừ khi công ty chúng tôi có chấp nhận trước 
đó.) ●Trường hợp sử dụng với mục đích có được thu nhập trực tiếp dựa vào truyền tải dữ liệu, thông qua những việc như môi giới truyền dữ liệu, sử dụng chức năng 
chuyển truyền giữ liệu, hay là kết nối với dịch vụ được công ty khác cung cấp vv… ●Trường hợp sử dụng với mục đích ngoài gọi điện •Cuộc gọi không thuộc đối tượng 
gọi miễn phí, thì sẽ mất cước phí tương ứng với các dịch vụ đó (gọi đến điện thoại tàu vệ tinh là 50 yên (trước thuế) cho mỗi 30 giây). •Trường hợp đang đăng ký “dịch 
vụ giảm giá gọi điện thoại quốc tế 001 như Mobile Talk” mà đăng ký dịch vụ tùy chọn này, thì đến cuối tháng đó hoặc đầu tháng tiếp theo “dịch vụ giảm giá gọi điện 
thoại quốc tế 001 như Mobile Talk” sẽ tự động bị hủy. Trong khoảng thời gian cho tới lúc được tự động hủy bỏ, với phương pháp quay số bắt đầu bằng 001 010 v.v thông 
thường thì kể cả gọi điện trong vòng 15 phút thì cũng mất tiền cước gọi điện. Vì vậy hãy chuyển sang dịch vụ điện thoại quốc tế au bắt đầu bằng 010 và sử dụng. •Tùy 
vào quốc gia, khu vực gọi đến mà có khi không kết nối được do tình hình về trang thiết bị của nhà cung cấp dịch vụ ở đó. 
Về việc áp dụng cước phí •Áp dụng từ tháng tiếp theo khi đăng ký. Trường hợp hủy bỏ hay thôi đăng ký dịch vụ tùy chọn trong giữa tháng thì sẽ mất cả gói cước cố 
định chứ không chia theo ngày. •Khi dịch vụ tùy chọn này bị hủy bỏ bởi lý do như thay đổi dịch vụ Flat-rate Data đối tượng trong giữa tháng, thì gói cước cố định cho 
gọi điện sẽ được hủy bỏ khi hết ngày áp dụng dịch vụ Flat-rate Data đối tượng. •Ngoài ra mất thêm cước phí sử dụng cơ bản, cước truyền dữ liệu, các cước dịch vụ 
tùy chọn khác, cước dịch vụ phổ thông v.v. * Thông tin tại thời điểm ngày 1 tháng 3 năm 2016.
Thông tin chi tiết xin liên hệ nhân viên cửa hàng, xem trên web site của au

•Thời gian bắt đầu cung cấp dịch vụ (Tháng 3 năm 2016). Thông tin mới nhất xin theo dõi trên trang web của au.

Trung Quốc (trừ Ma Cao), Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Việt Nam, Hồng Kông, Malaysia, Ấn Độ, 
Nepal, Brazil, Peru, Mỹ (ngoại trừ Alaska), Canada, Mexico, Hawaii, Guam, Vương quốc Anh, Áo, Hà Lan, Na Uy, 
Bồ Đào Nha, Thụy Điển

Đối tượng
quốc gia,
khu vực

Cước
gọi điện

Thời gian cuộc gọi/lần

Trong 15 phút

Miễn phí
Cước quá số lần miễn phí là

300 yên/lần (miễn thuế)

Cho đến 50 lần

Từ lần 51 trở đi

Phần quá 15 phút

20 yên (miễn thuế)/30 giây
20 yên (miễn thuế)/30 giây +

cước gọi quá số lần là 300 yên (miễn thuế)/lần
Số lần gọi/tháng

Trường hợp đăng ký “Flat-rate Data 5/8/10/13”

•Gói dịch vụ ４G LTE (cho au VoLTE) cũng thuộc đối tượng dịch vụ Flat-rate Data được ghi ở đây.

Gói cước
cố đị nh 980 yên/tháng (miễn thuế)

Trường hợp đăng ký “Flat-rate Data 1/2/3”
1.480 yên/tháng (miễn thuế)

Mỗi lần trong 15 phút (tối đa 50 lần mỗi tháng)

Dịch vụ option tùy chọn: Cần đăng ký

Cần gói cước cố định mỗi tháng

Miễn phí★1 cước gọi điện thoại quốc tế từ
au (trong Nhật) đến quốc gia đối tượng

Có lợi khi gọi điện thoại đi nước ngoài!

Cuộc gọi trong 15 phút
thì sẽ có lợi là miễn phí★1!

ベトナム語版

Công ty cổ phần KDDI/Công ty cổ phần điện thoại di động Okinawa


