【 Explicação das questões importantes 】
01:SoftBank Hikari é um serviço de conexão à Internet fornecido pela SoftBank corp.
02:O SoftBank Hikari é um serviço que usa o modelo de colaboração Hikari da NTT.
03:Pode demorar algum tempo para abrir, ou o serviço pode não estar disponível devido a condições técnicas.
04:A velocidade da linha é um serviço de melhor esforço. Isso não é garantia de velocidade máxima. A velocidade pode ser mais lenta,
dependendo das instalações de vida do cliente, do número de usuários, das especificações de dispositivos como PCs e dispositivos
domésticos.
05:A linha atual e o provedor devem ser cancelados por você mesmo. A linha atual e o provedor devem ser cancelados por você mesmo.
06: Você consente em receber várias informações sobre produtos e correio de informações preferenciais da SoftBank Corp.
07: se houver uma diferença entre o endereço de instalação da declaração do cliente e o endereço de instalação das informações de
desvio, SoftBank corp concorda em reescrever informações de declaração do cliente para informações de desvio
08: alguns edifícios podem mudar o tipo.
09: Se você continuar usando a opção, pague a taxa separadamente.
10: Se você tem menos de 18 anos, não pode se inscrever.
Aqueles que 65 anos de idade ou mais, será a confirmação do pedido de aprovação para a família por telefone.
11: SoftBank irá enviar-lhe um escrito ou SMS (importantes instruções importantes) em uma data posterior, por isso, certifique-se de
verificar.
12. os inquéritos relativos a procedimentos administrativos, tais como o conteúdo do serviço após a abertura e vários
procedimentos de alteração, serão efectuados por cada prestador.
【 Sobre o período de contrato 】
Termo
Data do contrato
de contrato
Plano de renovação
2 anos Data de conclusão da
automática de 2 anos
construção do
Plano de renovação
5 anos SoftBank Hikari
automática de5anos
Nome do plano

Data de início
do faturamento

Mês de vencimento do Taxa de
condições
contrato
cancelamento
Data do contrato 24 meses a partir do mês em 9,500yen※1
✖
que o faturamento começa
do SoftBank
60 meses a partir do mês em
Serviço de transmissão
Hikari
15,000yen※1 de TV necessário
que o faturamento começa

【Sobre cancelamento de contrato inicial】
13: Você pode cancelar um contrato escrito por 8 dias, a partir da data de recebimento do documento (documento de contrato)
emitido no momento do contrato ou na data de conclusão do contrato.
* Você será obrigado a pagar pelas taxas, taxas de construção e taxas utilizadas antes do cancelamento.
14:Confirme os detalhes do contrato para obter detalhes e detalhes de cobrança no momento do cancelamento.
【 Sobre as opções 】
15:Se pretender alterar as suas opções, por favor contacte o prestador de serviços após a construção.
Fornecido pela SoftBank corp.: 0800-111-2009 horário de funcionamento: 10:00-19:00
Nome da opção

Taxa mensal

Detalhes do serviço

Outros

WIFI MULTI PACK

990yen

de serviços sem fio

HIKARI BB UNIT

467yen

Built-in de aluguer router wireless
LAN

BB PHONE

500yen

TOKU HOUDAI

500yen

reencaminhamento de chamadas,
chamada de desconto, etc.
serviços de tratamento preferencial

BB MARUSHE

457yen

serviços de entrega em domicílio de alimentos

BB SAPORT WADE SERVES

500yen

BB CLEANING＆RESCUE

457yen

Suporte de conexão
suporte de vida abrangente

BB LIFE HOME DOCTER

457yen

Serviço de apoio à saúde

MARUGOTO ANNSHINN PACK

980yen

Vendas de PCs, consultoria, serviços de visita（ A taxa de visita é gratuita até duas vezes por mês.）

【 Sobre HIKARI DENNWA (N) 】

Uy chegirmasi bo’yicha arizasi qo’llanilganda, Hikari BB birligi,
Wi-Fi Multipack, BB Telefon, Hikari Telefon (N) hamda White
Hikari Telefonining 4tasini to'plam sifatida atig 500 yen to’lab
ishlatishingiz mumkin.

16: Se você mudar para um novo local ou outro serviço da empresa,Números de telefone sem direitos de assinatura não
podem ser usados continuamente.
17: Não é que, mesmo se houver uma direitos de subscrição não pode ser continuado número de telefone.
18: Se você instalar um novo telefone, será cobrado 1.000 ienes pela taxa de instalação.
【 Sobre o pagamento 】
19:Prossiga a partir do URL do SMS enviado posteriormente e registre-se para pagamento dentro de 14 dias. O pedido final não
pode ser feito, a menos que o registro do pagamento seja concluído.
20: Se forem geradas taxas não pagas, ela poderá ser cancelada à força.
21: Mesmo se você concluir o registro da forma de pagamento, se não puder pagar por um assento ou cartão de crédito, os benefícios não serão
aplicados.foydalanib bo’lmaydi.
Nome do plano
Oylik to’lov narxi
Ma'muriy to'lovlar
Qurilish qiymati
SoftBank Hikari TV
Hikari TV narxi / oyiga

【 Sobre cobranças】

Plano de renovação automática de 2 anos
família
5,200yen
24,000yen

Qualquer
750yen※1

Mansio
3,800yen
3,000yen
2,000yen〜※2
×
×

Plano de renovação automática de 5 anos
somente família
4,700yen
24,000yen
750yen※1

※1) Se você usar o Hikari TV, será cobrada uma taxa de instalação separada de ¥ 2.800 como uma taxa de instalação.
22: Quando a construção é realizada nos finais de semana e feriados, será cobrado um valor adicional de 3.000 ienes quando
incluído no faturamento inicial.
23: Se você escolher pagamentos parcelados e cancelar o SoftBank Hikari antes que o pagamento parcelado seja concluído,
você será cobrado em um montante fixo.
24: existem áreas que não oferecem HIKARI TV.
25: Podem ser incorridos custos adicionais, dependendo da construção (Construção de telefone Hikari custa separadamente)
※2） O custo de construção do curso do condomínio é de 2.000 ienes, se não houver expedição, mas poderão ocorrer custos
adicionais, dependendo das condições do equipamento.
[Cancelamento após construção]
26: Entre em contato com o SoftBank se desejar cancelar após a construção.
Office Grove Co., Ltd. mijozlarga xizmat ko'rsatish xizmati Tel: 0120-913-313
Hafta kunlari / shanba / yakshanba / yakshanba / ta'til / 11: 00-19: 00 (Yangi yil bayrami, Oltin hafta, Bon festivali bundan mustasno)

