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SoftBank đang thực hiện chiến 
dịch khuyến mãi với nhiều ưu đãi!



Tiếng Việt

V-1

PREPAID 
SERVICE

Màu đen

○Quarter VGA LCD/khoảng 2,4 inch ○Camera khoảng 2.0MP ○Mail cảnh báo tình trạng khẩn cấp ○Thẻ nhớ micro 
SDHC*8 (bán riêng) ○Kích thước: Khoảng 49 (W) x 117 (H) x 13 (D) mm (không tính phần nhô ra) Trọng lượng: Khoảng 85g

Thân máy nhẹ khoảng 85g & Có hỗ trợ 
mail cảnh báo tình trạng khẩn cấp

Kèm miễn phí 
khoản tiền 

4.000 yên*1

Màu tím sáng bóng

Màu trắng hồng

○Trang bị AndroidTM 4.1 ○Wide VGA LCD/Khoảng 3,7 inch ○Khoảng 8.0MP (camera chính)/Khoảng 2.0MP (camera 
phụ) ○Wi-Fi (2,4GHz) ○Dual Core 1,5GHz ○Kích thước: Khoảng 57 (W) x 121 (H) x 12,9 (D) mm (không tính phần nhô 
ra) Trọng lượng: Khoảng 129g ○Tốc độ truyền thông tối đa [SoftBank 4G] Tải xuống: Tối đa 76Mbps/Tải lên: Tối đa 
10Mbps

Kích thước nhỏ gọn dễ dàng cầm 
bằng một tay & Trang bị lượng ứng 
dụng phong phú có tiêu chuẩn

Kèm miễn 
phí khoản 

tiền10.000 
yên*1

■ Dịch vụ giảm giá dành riêng cho gói cước 3GB với gói tin cố định   Dự định tiến hành từ giữa tháng 6

Giảm giá MNP Mua gói cước 3GB trong trường hợp chuyển mạng giữ số từ công ty khác*4 tổng 
cộng đến lần thứ 12 là 3.980 yên

Giảm giá dài hạn Nếu mua gói cước 3GB tổng cộng 12 lần thì kể từ lần thứ 13 là 3.980 yên

Giảm giá thiết bị MNP Giảm giá tiền mua thiết bị trong trường hợp chuyển mạng giữ số từ 
công ty khác tối đa là 10.000 yên

Chương trình ưu đãi giảm giá tiền mua thiết bị khi chuyển mạng giữ số! 

■ Các dịch vụ có thể sử dụng: Gọi điện, Gọi điện thoại quốc tế*5, S! Mail, SMS*6, Web, SoftBank Wi-Fi Spot*7, Dịch vụ gói cước phí cố định/mail không giới hạn 　 Không hỗ trợ tethering.

 Sẽ cung cấp "Gói cước với gói tin cố định 30 ngày" đến giữa tháng 6 năm 2016.

Màu trắng

○Trang bị AndroidTM 4.4 ○Full Wide VGA LCD/Khoảng 4,5 inch ○Khoảng 5.0MP (camera chính)/Khoảng 2.0MP (camera 
phụ) ○Wi-Fi (2,4GHz) ○Quad-core 1,2GHz ○Kích thước: Khoảng 67 (W) x 132 (H) x 10 (D) mm (không tính phần nhô ra) 
Trọng lượng: Khoảng 139g ○Tốc độ truyền thông tối đa [SoftBank 4G LTE] Tải xuống: Tối đa 112,5Mbps*2/Tải lên: Tối đa 
37,5Mbps [SoftBank 4G] Tải xuống: Tối đa 110Mbps/Tải lên: Tối đa 10Mbps

Màu đen

Hỗ trợ hiển thị 3 ngôn ngữ & 
Hoàn thiện bằng tấm lót tạo 
cảm giác quen thuộc

Kèm miễn 
phí khoản 

tiền10.000 
yên*1

■ Dịch vụ trả trước Simple Style

Điện thoại thông minh Lướt web và mail không giới hạn với dịch vụ gói cước phí cố định

Điện thoại di động Gói cước đơn giản chỉ dùng cho gọi điện và mail

■ Vì trả trước nên không cần lo lắng việc sử dụng quá nhiều!

*1 Phí dịch vụ phổ thông tương ứng với khoản tiền miễn phí sẽ được khấu trừ trước. Vui lòng xác nhận Bản điều kiện cung cấp tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật). *2 Tốc độ tải xuống tối đa là 75Mbps hoặc 37,5Mbps tùy theo 
khu vực sử dụng.  Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật).  Vì sử dụng phương thức Best-effort nên có trường hợp tốc độ truyền thông bị giảm xuống hoặc không thể truyền thông được do môi trường truyền 
thông hoặc tình trạng tắc nghẽn đường truyền, v.v... *3 Trường hợp vượt quá dung lượng thì cần phải mua gói cước thêm. Thời hạn hiệu lực tối đa của gói cước 200MB là 2 ngày, gói cước 700MB là 7 ngày, gói cước 3GB là 30 ngày mà không căn cứ vào dung 
lượng. *4 Không áp dụng cho trường hợp chuyển đổi giữ số từ Y!mobile, MNP từ Disney mobile on SoftBank. (Từ ngày 1 tháng 4 năm 2015, "Việc chuyển mạng giữ số điện thoại di động (MNP)" từ Y!mobile đã được đổi tên thành “Chuyển đổi giữ số”. Đối với hiển thị 
"Việc chuyển mạng giữ số điện thoại di động (MNP)" từ Y!mobile, vui lòng đọc sang “Chuyển đổi giữ số”). *5 Phí cuộc gọi điện thoại quốc tế khác với phí cuộc gọi trong nước, do đó vui lòng xác nhận phí truyền thông mỗi khu vực tại trang chủ của SoftBank (chỉ hỗ trợ 
tiếng Nhật). Ngoài ra, không thể sử dụng ở nước ngoài và không thể sử dụng gửi và nhận S! Mail quốc tế, gửi tin SMS quốc tế, chuyển vùng quốc tế. *6 Không thể sử dụng gửi tin SMS cho các công ty khác (có thể nhận tin SMS). *7 Trường hợp sử dụng SoftBank 
Wi-Fi Spot thì cần phải đăng ký dịch vụ gói cước phí cố định và cài đặt ứng dụng Wi-Fi. Thời gian sử dụng là cho đến khi kết thúc dịch vụ gói cước phí cố định. Khi cài đặt ứng dụng Wi-Fi, cần phải có mã số nhận dạng (4 chữ số) đã đăng ký khi ký hợp đồng. Ngoài 
ra, cũng có trường hợp phải nhập lại mã số nhận dạng khi đăng ký lại dịch vụ gói cước phí cố định. *8 Hỗ trợ thẻ nhớ microSD. *9 Chỉ có thể nhận tin SMS nếu không đăng ký mail không giới hạn. Để gửi và nhận S! Mail (MMS) cần phải đăng ký mail không giới hạn. 
*10 Nếu kết nối cáp USB với các loại máy vi tính, v.v... thì có thể truyền dữ liệu. Vui lòng xác nhận thông tin chi tiết về các loại máy có hỗ trợ tại trang chủ của SoftBank (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật).  Đối với dịch vụ truyền thông gói tin đòi hỏi các ứng dụng được cài đặt sẵn 
thì cần phải tham gia dịch vụ gói cước phí cố định dành riêng cho dịch vụ trả trước Simple Style. Trường hợp ký hợp đồng dịch vụ trả trước Simple Style (điện thoại thông minh) thì có thể có trường hợp không thể sử dụng một phần các loại dịch vụ, nội dung hay các 
ứng dụng được cài đặt sẵn. Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật).  Đối với việc cập nhật phần mềm khi sử dụng đường truyền 3G/4G thì cần phải tham gia dịch vụ gói cước phí cố định dành riêng cho dịch vụ 
trả trước Simple Style.  Không thể sử dụng một phần trong quay số (ví dụ: Quay số Navi (0570-0 ~ ), Teledome (0180-99 ~ ), Hướng dẫn số điện thoại (104), Quay số trúng thưởng, v.v...).  Phí dịch vụ phổ thông tương ứng với khoản nạp thêm tiền sẽ được khấu trừ 
trước. Trường hợp hủy bỏ hợp đồng (bao gồm hủy bỏ hợp đồng theo dạng MNP) trong vòng 1 năm từ khi đăng ký hợp đồng dịch vụ trả trước Simple Style, khách hàng phải đóng phí hủy bỏ hợp đồng (phí hủy bỏ hợp đồng là 19.800 yên).

■ Mua thêm thẻ trả trước

■ Ghi nợ từ thẻ tín dụng
Khách hàng có thể đăng ký thêm cước phí cuộc gọi bằng cách đăng ký trực tuyến từ trang chủ của SoftBank (nạp thêm tiền trực tuyến cho dịch vụ trả trước Simple Style).

Phương pháp nạp thêm tiền trong trường hợp sử dụng liên tục, hết số dư

Cửa hàng bán Số tiền bán Thời gian có hiệu 
lực sử dụng

Thời gian có hiệu 
lực của số điện 

thoại
 Cửa hàng SoftBank
 Cửa hàng tiện lợi (một phần)
 Cửa hàng trực tuyến của SoftBank, v.v...

 3.000 yên
 5.000 yên

60 ngày/thẻ 360 ngày

■ Cước phí sử dụng

Phí cuộc gọi Đồng giá trên cả nước 8,58 yên/6 giây

SMS Phí gửi và nhận tin
Mail không giới hạn*9 286 yên/tối đa 30 ngày

S! Mail Phí gửi và nhận tin

TV Call - Truyền dữ liệu*10 15,24 yên/6 giây

■ Các dịch vụ có thể sử dụng
Gọi điện, Gọi điện thoại quốc tế*4, S! Mail, SMS*5, Dịch vụ gói cước phí cố định/mail 
không giới hạn, truyền dữ liệu*10 (64K/UDI, chỉ loại máy được hỗ trợ), TV Call (chỉ loại 
máy được hỗ trợ)

 Vui lòng xác nhận thông tin chi tiết về phương pháp nạp thêm tiền tại trang chủ của SoftBank (http://www.SoftBank.jp/mobile/price_plan/prepaid/) (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật).

 Khách hàng không phải trả thuế tiêu thụ khi mua thẻ trả trước. Phải trả thêm thuế tiêu thụ trong cước 
phí sử dụng.

1 4 0 0 Vui lòng gọi đến số này và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký thêm.

■ Cước phí sử dụng   Dự định tiến hành từ giữa tháng 6

Phí cuộc gọi Đồng giá trên cả nước 8,58 yên/6 giây

SMS
Phí nhận tin Miễn phí
Phí gửi tin

Dịch vụ gói cước phí cố định 
dành riêng cho Dịch vụ trả 
trước Simple Style (điện  

thoại thông minh 4G)*3

Gói cước 200MB Gói cước 700MB Gói cước 3GB

S! Mail 
Phí nhận tin

900 yên 2.700 yên 4.980 yênPhí gửi tin

Truyền thông gói tin

 Sẽ cung cấp "Dịch vụ gói cước phí cố định dành riêng cho dịch vụ trả trước Simple Style (điện thoại thông minh) 
(gói cước 2 ngày/900 yên, gói cước 7 ngày/2.700 yên, gói cước 30 ngày/4.980 yên)" đến giữa tháng 6 năm 2016, 
không quan tâm đến lưu lượng truyền thông gói tin hàng tháng, có trường hợp chúng tôi sẽ thực hiện kiểm soát 
tốc độ truyền thông cho đến ngày kết thúc gói cước nếu vượt quá 200MB đối với gói cước 2 ngày, 700MB đối với 
gói cước 7 ngày, 3GB đối với gói cước 30 ngày. Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi 
tiết (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật).

Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có ghi chú đặc biệt



Tiếng ViệtPRICE PLAN

V-2 Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về cước phí và dịch vụ giảm giá đăng trên đó. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

■ Giảm giá bộ kết nối internet

[Đăng ký] Cần thiếtMáy tính 
bảng

Điện thoại 
di động 

3G
iPad

Truyền 
dữ liệu di 

động

Điện thoại 
thông minh 

4G
iPhone

Điện thoại 
di động 

4G

[Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari] *1 Gói dữ liệu cố định - Dung lượng nhỏ (2) thì không thể tham gia vào Gói cước không giới hạn cuộc gọi Light. *2 Điện thoại di động 3G/Điện thoại di động 4G không thuộc đối tượng áp dụng. Không áp dụng việc giảm giá cước phí cố định của chiến dịch 
khuyến mãi bắt đầu với điện thoại thông minh 4G/Chương trình cước phí cố định 4G LTE. Có trường hợp một phần của chiến dịch khuyến mãi đang áp dụng bị thay đổi giá giảm. *3 Khi áp dụng Giảm giá tại nhà - Chiến dịch khuyến mãi tăng tiền với Bộ Hikari (White Plan). *4 Khi áp dụng 
Giảm giá tại nhà - Chiến dịch khuyến mãi tăng tiền với Bộ Hikari (SoftBank Hikari Family Light). *5 Cần phải tham gia một trong các gói Hikari BB Unit, gói Wi-Fi-multi và điện thoại White Hikari/điện thoại Hikari (N) + BB Phone/BB Phone. *6 Thời gian giảm giá liên tục của khách hàng được 
giảm giá là 2 năm. *7 Cần phải đăng ký vào White Call 24 của cả hai đường truyền điện thoại di động và dịch vụ truyền thông cố định. <Điều kiện áp dụng>Dành cho khách hàng đang sử dụng bộ dịch vụ truyền thông cố định thuộc đối tượng và dịch vụ cước phí thuộc đối tượng áp dụng 
cho điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính bảng trong thời gian khuyến mãi (dịch vụ truyền thông cố định đứng tên theo hộ gia đình cũng thuộc đối tượng được áp dụng).  Khi đăng ký, cần đăng ký cách thức thanh toán dịch vụ truyền thông cố định thuộc đối tượng. Các 
trường hợp ưu đãi đặc biệt sẽ bị hủy bỏ nếu không thể xác nhận được việc thanh toán.  Trường hợp đang áp dụng chia sẽ dữ liệu Plus (đường truyền phụ), chia sẻ dữ liệu trong gia đình thì sẽ không được áp dụng giảm giá cho chương trình Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari. Trường hợp 
sử dụng đồng thời với chiến dịch khuyến mãi giảm giá cho gia đình thì phần tiền giảm giá lớn hơn sẽ được ưu tiên áp dụng.  Có trường hợp không thể sử dụng đồng thời với một số dịch vụ và chiến dịch khuyến mãi.  Trường hợp sau 180 ngày kể từ khi đăng ký dịch vụ truyền thông 
cố định thuộc đối tượng, việc giao kết hợp đồng dịch vụ truyền thông cố định không thể xác nhận được tại Công ty chúng tôi, trường hợp khách hàng đã hủy bỏ trước 180 ngày trước đó (ngoại trừ bị hủy bỏ bởi công ty cung cấp dịch vụ truyền thông cố định), hoặc trường hợp sau 180 
ngày kể từ khi đăng ký một trong các đường cáp, Hikari de Talk(S) (đường cáp), điện thoại cáp quang NURO (đường cáp) của dịch vụ truyền thông cố định White Call 24 mà việc giao kết hợp đồng dịch vụ truyền thông cố định không thể xác nhận được tại Công ty chúng tôi thì việc giảm 
giá sẽ kết thúc tại thời điểm cuối tháng yêu cầu thanh toán trước đã xác nhận tình trạng hợp đồng dịch vụ truyền thông cố định, số tiền giảm giá tính đến lúc đó sẽ được cộng dồn vào phí sử dụng đường truyền điện thoại di động/máy tính bảng để yêu cầu thanh toán.  Trường hợp rơi 
vào điều kiện hủy bỏ chương trình Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari trước khi xác nhận khai thông dịch vụ truyền thông cố định thì việc giảm giá sẽ kết thúc tại thời điểm cuối tháng yêu cầu thanh toán trước hoặc cuối tháng yêu cầu thanh toán đó, số tiền giảm giá tính đến lúc đó sẽ được cộng 
dồn vào phí sử dụng đường truyền điện thoại di động/máy tính bảng để yêu cầu thanh toán.  Trường hợp đang áp dụng chương trình Giảm giá BB điện thoại thông minh, Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari hoặc đã từng được áp dụng trước đây thì thời gian giảm giá được tiếp tục. Ngoài ra, 
trường hợp tham gia trong tình trạng dịch vụ truyền thông cố định không có giảm giá vĩnh viễn trong chiến dịch khuyến mãi này khi việc giảm giá từ năm thứ 3 trở đi đang áp dụng thì việc giảm giá không được áp dụng.  Trường hợp đang áp dụng gói Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari với dịch 
vụ truyền thông cố định không phải là SoftBank Hikari Family Light thì khi thay đổi sang SoftBank Hikari Family Light, có trường hợp số tiền giảm giá của gói Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari sẽ giảm.  Trường hợp thay đổi loại máy ngoài loại máy thuộc đối tượng được áp dụng, trường hợp 
hủy bỏ dịch vụ cước phí thuộc đối tượng áp dụng thì việc giảm giá sẽ đến thời điểm cuối tháng yêu cầu thanh toán đó, trường hợp hủy bỏ hoặc chuyển nhượng đường truyền điện thoại di động (ngoại trừ việc thay đổi người đứng tên trong gia đình đang áp dụng giảm giá cho gia đình) 
thì việc giảm giá sẽ tính đến tại thời điểm cuối tháng yêu cầu thanh toán trước.  Trường hợp đã hủy bỏ dịch vụ truyền thông cố định, dịch vụ tùy chọn trong điều kiện áp dụng thì việc giảm giá đường truyền của tất cả điện thoại di động/máy tính bảng kết nối với dịch vụ truyền thông cố 
định đó sẽ kết thúc vào cuối tháng yêu cầu thanh toán trước.  Điện thoại di động Disney mobile on SoftBank không thuộc đối tượng áp dụng.  dynapocket X02T, X01SC, HTC Desire X06HT, TOUCH DIAMOND X04HT, TOUCH PRO X05HT, X01T, X03HT, X02K, X02HT thì không thuộc 
đối tượng áp dụng.  Chúng tôi sẽ hủy bỏ áp dụng các ưu đãi đặc biệt cho đường truyền tương ứng ngay cả sau khi đã áp dụng chiến dịch khuyến mãi này trong trường hợp nhận thấy đường truyền đó không thuộc đối tượng được áp dụng theo tiêu chuẩn của Công ty chúng tôi. 
 Áp dụng tối đa 10 đường truyền (tổng hợp đường truyền áp dụng gói Giảm giá BB điện thoại thông minh, Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari) cho điện thoại thông minh/điện thoại di động/máy tính bảng/bộ định tuyến Wi-Fi di động ứng với mỗi 1 đường truyền dịch vụ truyền thông cố định.  
[Giảm giá tại nhà - Chiến dịch khuyến mãi tăng t iền với Bộ Hikari (SoftBank Hikari Family Light) ]  Trường  hợp  đã  từng  tham  gia  gói  Giảm  giá  BB  điện  thoại  thông  minh,  Giảm  giá  tại  nhà  -  Bộ  Hikar i  th ì  thời  gian  giảm  giá  được  t iếp  tục. 
 Trường  hợp  sử  dụng  đồng  thời  với  gói  Giảm  giá  tại  nhà  -  Chiến  dịch  khuyến mãi  tăng  t iền  với  Bộ  Hikari  khác  thì  số  tiền  giảm  giá  nào  lớn  hơn  sẽ  được  ưu  tiên  áp  dụng. ○Trường  hợp  thay  đổi  dịch  vụ  truyền  thông  cố  định  sang  gói  SoftBank 
Hikari  Family  Light  thì  sẽ  bị  hủy  bỏ.  [Giảm giá tại nhà - Chiến dịch khuyến mãi tăng tiền với Bộ Hikari (White Plan)]  Trường  hợp  thay  đổi  sang  gói  cước  không  thuộc  đối  tượng  tăng  tiền  thì  việc  giảm  giá  sẽ  kết  thúc.   Trường  hợp  đã  từng  tham 
gia  gói  Giảm  giá  BB  điện  thoại  thông minh  thì  thời  gian  giảm  giá  sẽ  được  tiếp  tục  nên  có  trường  hợp  không  được  tăng  tiền.   Trường  hợp  gói  Giảm  giá  tại  nhà  -  Bộ  Hikari  đã  được  áp  dụng  trong  quá  khứ  thì  không  thuộc  đối  tượng  tăng  tiền.  
[Phổ thông gói Giảm giá tại nhà - Chiến dịch khuyến mãi tăng tiền với Bộ Hikari ]  Trường hợp gói SoftBank Hikari Family Light thì không có tăng tiền cho giảm giá từ năm thứ 3 trở đi.  Ngoài ra, đối với những điều kiện áp dụng không được ghi (chiến dịch khuyến mãi không được sử 
dụng đồng thời, yêu cầu hoàn trả, v.v...) thì sẽ giống với gói Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari. [Ưu đãi đặc biệt bộ định tuyến Wi-Fi di động] <Điều kiện áp dụng> ◯Phải ký hợp đồng dịch vụ cước phí thuộc đối tượng áp dụng của bộ định tuyến Wi-Fi di động mới. ◯Phải đang áp dụng gói 
Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari cho điện thoại thông minh/điện thoại di động/máy tính bảng.  Trường hợp hủy bỏ, chuyển nhượng đường truyền bộ định tuyến Wi-Fi di động thì việc giảm giá sẽ đến thời điểm cuối tháng yêu cầu thanh toán trước.  Trường hợp hủy bỏ gói ưu đãi đặc biệt thì 
không thể tham gia lại với gói ưu đãi đặc biệt. *8 Trong trường hợp sử dụng Cáp quang SoftBank Giga Speed, Super High Speed. Trường hợp sử dụng Cáp quang SoftBank High Speed (IPv6 IPoE + IPv4) thì tốc độ tải xuống tối đa là 1Gbps. Tốc độ tối đa 1Gbps là tốc độ cao nhất theo 
tiêu chuẩn công nghệ. Thực tế, tốc độ có thể giảm do môi trường sử dụng hay tình trạng đường truyền, v.v... của khách hàng. *9 Có thể có trường hợp cần thi công và phí thi công. *10 Để nhận được 10 điểm tặng cần phải đăng ký gói cước "Premium", sau đó vào trang web chuyên dụng 
của nó. Điểm tặng thì có giới hạn. Vui lòng xác nhận website (http://bbservice.yahoo.co.jp/shopping/) để biết thông tin chi tiết. ◎Nội dung ưu đãi đặc biệt có thể thay đổi mà không cần báo trước. ◎Các khoản giảm giá được ghi là các khoản giảm giá tổng đã bao gồm thuế.

Giảm giá tại nhà

Từ cước phí sử dụng hàng tháng của bộ định tuyến Wi-Fi

(Từ năm thứ 3 trở đi* giảm 1.008 yên hàng tháng)
Giảm 1.522 yên hàng tháng trong 2 năm

■ Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari [Trường hợp sử dụng một bộ cho điện thoại thông minh, điện thoại di động, v.v... (truyền thông di động) + internet (truyền thông cố định)]
 [Loại máy thuộc đối tượng áp dụng] iPhone, iPad, điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính bảng

Dịch vụ cước phí thuộc đối tượng áp dụng  
(truyền thông di động)

Số tiền giảm

Trong 2 năm Từ năm thứ  
3 trở đi

Trường hợp SoftBank Hikari Family Light

Trong 2 năm Từ năm thứ 3 trở đi

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (10/15/20/30) 2.000 yên 1.008 yên 500 yên
 ➡2.000 yên*4 500 yên

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng tiêu chuẩn (5/8) 1.522 yên 1.008 yên 500 yên
➡ 1.522 yên*4 500 yên

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng nhỏ (1/2)*1 500 yên 500 yên 500 yên 500 yên

Gói dữ liệu cố định (điện thoại thông minh đơn giản) 500 yên 500 yên 500 yên 500 yên

Gói dữ liệu cố định (điện thoại di động 3G) 500 yên 500 yên 500 yên 500 yên

White Plan Dịch vụ gói cước phí cố định chỉ 
định*2

Tối đa 500 yên
➡1.522 yên*3

Tối đa 500 yên
 ➡1.008 yên*3

Tối đa 500 yên
 ➡1.522 yên*3 Tối đa 500 yên

Gói cước phí khác ở trên Tối đa 500 yên Tối đa 500 yên Tối đa 500 yên Tối đa 500 yên

Gói cước dữ liệu cố định cơ bản cho 4G LTE (dành riêng cho iPad) 500 yên 500 yên 500 yên 500 yên

Gói cước dữ liệu cố định cơ bản cho 4G (dành riêng cho máy tính bảng) 500 yên 500 yên 500 yên 500 yên

Dịch vụ truyền thông cố định thuộc đối tượng Thời gian giảm giá

SoftBank Hikari*5 Nên sử dụng! Vĩnh viễn

SoftBank Hikari Family Light*5 Vĩnh viễn

SoftBank Air Nên sử dụng! Vĩnh viễn

Yahoo! BB ADSL Vĩnh viễn

Gói cước Yahoo! BB Value 2 năm

ADSL băng thông rộng của SoftBank 
(Nexyz.BB)*6 Vĩnh viễn

ADSL băng thông rộng của SoftBank
(Enjoy BB) Vĩnh viễn

White BB 2 năm

Đường cáp*7 Vĩnh viễn

Hikari de Talk(S) (đường cáp)*7 Vĩnh viễn
Điện thoại cáp quang NURO (đường 
cáp)*7 Vĩnh viễn

Ưu đãi đặc biệt bộ định tuyến Wi-Fi di động [Điều kiện áp dụng] Phải có điện thoại thông minh/điện thoại di động/máy tính bảng với hợp 
đồng cá nhân và đang tham gia gói Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari. Phải tham gia mới vào dịch vụ 
cước phí thuộc đối tượng áp dụng của bộ định tuyến Wi-Fi di động.
[Loại máy thuộc đối tượng áp dụng] Pocket Wi-Fi 501HW, 303ZT, 304HW, 301HW, 203Z
[Dịch vụ gói cước phí cố định thuộc đối tượng áp dụng] Gói dữ liệu cố định sử dụng không 
giới hạn 4G/LTE, gói dữ liệu cố định sử dụng không giới hạn 4G+
* Có giảm giá kể từ năm thứ 3 trở đi hay không thì tùy vào dịch vụ truyền thông cố định thuộc đối tượng.

Ưu đãi
hơn nữa

Thông thường 
là 500 yên Thông thường là 500 yên(Từ năm thứ 3 trở đi* tăng 1.008 yên hàng tháng)Giảm 1.522 yên (2 năm) Giảm tối đa 2.000 yên (2 năm)

Giảm giá tại nhà - Chiến dịch khuyến mãi tăng tiền với Bộ Hikari (White Plan) Giảm giá tại nhà - Chiến dịch khuyến mãi tăng tiền với Bộ Hikari (SoftBank Hikari Family Light)

[Loại máy thuộc đối tượng áp dụng] Những iPhone, điện thoại thông minh ký hợp đồng cá nhân
[Dịch vụ gói cước phí cố định thuộc đối tượng áp dụng] iPhone: Gói cước phí cố định sử dụng 
không giới hạn dành cho 4G LTE
Điện thoại thông minh: Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn dành cho 4G, Gói cước phí cố 
định sử dụng không giới hạn dành cho điện thoại thông minh
* Có giảm giá từ năm thứ 3 trở đi hay không sẽ giống với gói Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari thông thường.

[Dịch vụ truyền thông cố định thuộc đối tượng] SoftBank Hikari Family Light
[Gói dữ liệu cố định thuộc đối tượng áp dụng]
Gói dữ liệu cố định – Dung lượng lớn (10/15/20/30): 500 yên hàng tháng trong 2 năm ▶ sau đó là 2.000 yên
Gói dữ liệu cố định – Dung lượng tiêu chuẩn (5/8): 500 yên hàng tháng trong 2 năm ▶ sau đó là 1.522 yên

Tốc độ truyền thông tối đa 
1Gbps*8

Những khách hàng sử dụng FLET'S Hikari 
Không cần thi công*9

Trường hợp gói cước Premium 
T-Point 10 lần*10

* Có giảm giá kể từ năm thứ 3 trở đi hay không thì tùy vào dịch vụ truyền thông cố định thuộc đối tượng.

Điều kiện áp dụng
Dành cho khách hàng đang sử dụng bộ dịch vụ truyền thông cố định thuộc đối tượng và dịch vụ cước 
phí thuộc đối tượng áp dụng cho điện thoại thông minh, điện thoại di động, máy tính bảng trong thời gian 
khuyến mãi (dịch vụ truyền thông cố định đứng tên theo hộ gia đình cũng thuộc đối tượng được áp dụng).

Siêu ưu đãi khi kết hợp sử dụng tại SoftBank.
Đối với từng người ứng với Gói dữ liệu cố định - Dung lượng tiêu chuẩn (5/8)

Giảm 1.522 yên Từ năm thứ 3 trở đi* 
cũng giảm 1.008 yên 
hàng thángInternet

Điện thoại 
thông minh

Điện thoại đi 
động

Máy tính bảng

Giảm giá tại nhà

Đối với Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (10/15/20/30) Giảm 2.000 yên

Hàng tháng 
trong 2 năm

Giá hiển thị là giá đã bao gồm thuế, trừ khi có ghi chú đặc biệt



Tiếng ViệtPRICE PLAN

V-3 Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về cước phí và dịch vụ giảm giá đăng trên đó. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật) Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có ghi chú đặc biệt

Tên gói Dung lượng 
dữ liệu Giá cước

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng nhỏ (1) 1GB 2.900 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng tiêu chuẩn (5) 5GB 5.000 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng tiêu chuẩn (8) 8GB 6.700 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (10) 10GB 9.500 yên/tháng ▶ 8.000 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (15) 15GB 12.500 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (20) 20GB 16.000 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (30) 30GB 22.500 yên/tháng

Loại máy thuộc đối tượng 
áp dụng Tên gói cước Giá cước (khi tham gia 

hợp đồng 2 năm)

iPhone/Điện thoại 
thông minh 4G

Không giới  
hạn cuộc gọi

Gói cước Light

1.700 yên/tháng
(Khi chưa tham gia hợp 
đồng 2 năm: 3.200 yên/

tháng)

■ Gói cước

[Đăng ký] Cần thiết
[Người tham gia mới vào SoftBank]
Áp dụng từ tháng tham gia hoặc 
tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp
[Người đang sử dụng SoftBank]
Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán 
kế tiếp

Máy tính 
bảng

Điện thoại 
di động 

3G
iPad

Truyền 
dữ liệu di 

động

Điện thoại 
thông minh 

4G
iPhone

Điện thoại 
di động 

4G

Gói không giới hạn dành 
cho điện thoại thông minh

■ Gói cước cơ bản

Gói không giới hạn Light dành cho điện thoại thông minh

■ Gói dữ liệu cố định

■ Gói dữ liệu cố định★■ Gói cước cơ bản

Gọi điện không giới hạn trên toàn quốc bao nhiêu lần 
cũng được trong vòng 5 phút + Internet không giới hạn.

Tên gói Dung lượng dữ liệu Giá cước

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng tiêu chuẩn (5) 5GB 5.000 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng tiêu chuẩn (8) 8GB 6.700 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (10) 10GB 9.500 yên/tháng ▶ 8.000 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (15) 15GB 12.500 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (20) 20GB 16.000 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (30) 30GB 22.500 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng nhỏ (1) 1GB 2.900 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định - Dung lượng nhỏ (2) 2GB 3.500 yên/tháng
Gói dữ liệu cố định (điện thoại thông minh đơn giản)
 Dành riêng cho điện thoại thông minh đơn giản 200MB 2.000 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định (điện thoại di động 3G)
 Dành riêng cho điện thoại di động 3G.  3.500 yên/tháng (sử dụng không giới hạn)

Gói cơ bản S!/Phí dịch  
vụ web cơ bản

300 yên/tháng

Loại máy thuộc đối tượng áp dụng Tên gói cước Giá cước (khi tham gia hợp đồng 2 năm)

iPhone/Điện thoại thông minh 4G Gói cước không giới hạn cuộc gọi 2.700 yên/tháng (Khi chưa tham gia hợp đồng 2 năm: 
4.200 yên/tháng)

iPad/máy tính bảng Gói cước cho máy tính bảng 1.700 yên/tháng (Khi chưa tham gia hợp đồng 2 năm: 
3.200 yên/tháng)

Điện thoại đi động Gói cước không giới hạn cuộc gọi 
(điện thoại di động) 2.200 yên/tháng (Khi chưa tham gia hợp đồng 2 năm: 

3.700 yên/tháng)

Truyền dữ liệu di động Gói cước dành cho bộ định tuyến 
Wi-Fi (tốc độ cao)*1 1.400 yên/tháng*2 (Khi chưa tham gia hợp đồng 2 năm: 

2.900 yên/tháng)

 Phí cuộc gọi và phí truyền thông ghi trong trang V-3 sẽ khác nhau khi sử dụng dịch vụ quốc tế. 
Có trường hợp chúng tôi sẽ kiểm soát truyền thông đối với một số đường truyền.  
Để biết thêm chi tiết vui lòng xem trang V-9.

 Giá cước khi tham gia hợp đồng 2 năm. Hợp đồng 2 năm là Hợp đồng có đơn vị là 2 năm (tự động gia hạn). Khi hủy bỏ hợp đồng vào thời điểm không phải tháng gia hạn (tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp và tháng yêu cầu thanh toán thứ 2 
khi hết thời hạn hợp đồng), v.v... thì phải đóng phí hủy bỏ hợp đồng (9.500 yên). Tháng đầu tiên trong thời hạn hợp đồng tính từ ngày bắt đầu áp dụng chương trình đến cuối tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp.  Khi sử dụng mà chưa tham gia 
"Gói dữ liệu cố định" thì tùy vào tình trạng sử dụng, có trường hợp phí truyền dữ liệu sẽ rất cao nên vui lòng chú ý.  Trường hợp tham gia Gói không giới hạn dành cho điện thoại thông minh/Gói không giới hạn Light dành cho điện thoại thông 
minh, có trường hợp việc giảm giá đang được hưởng hiện tại sẽ kết thúc.

*1 Trường hợp 501HW, 303ZT. Trường hợp 304HW, 203Z, 301HW thì sẽ là Gói cước dành cho bộ định tuyến Wi-Fi. *2 Từ năm thứ 3 trở đi sẽ là 1.900 yên/tháng. *3 Khi áp dụng chiến dịch khuyến mãi 10GB. [Chiến dịch khuyến mãi 10GB] 
<Dịch vụ không thể sử dụng đồng thời> Chia sẽ dữ liệu trong gia đình <Loại máy thuộc đối tượng áp dụng> iPhone, điện thoại thông minh, điện thoại di động AQUOS, điện thoại di động 4G [Gói không giới hạn dành cho điện thoại thông 
minh/Gói không giới hạn Light dành cho điện thoại thông minh]  Trường hợp hủy bỏ, v.v... vào tháng gia hạn, thì việc giảm giá sẽ áp dụng đến phần sử dụng của tháng trước, phần sử dụng của tháng đó sẽ không được áp dụng giảm giá. 
 Trường hợp cuộc gọi kéo dài liên tục trong thời gian dài, v.v... mà chúng tôi nhận thấy sẽ gây ảnh hưởng đến thiết bị của Công ty chúng tôi thì có trường hợp chúng tôi sẽ ngắt cuộc gọi.  Không được sử dụng nhằm mục đích cung cấp dịch 
vụ viễn thông cho người khác (mục đích dịch vụ viễn thông). Trường hợp Công ty chúng tôi nhận thấy khách hàng đang sử dụng với mục đích dịch vụ viễn thông thì chúng tôi sẽ thay đổi sang gói cước theo chỉ định của Công ty chúng tôi, đồng 
thời sẽ giới hạn thời gian nhất định việc thay đổi sang một số gói cước theo đăng ký của khách hàng. [Gói không giới hạn Light dành cho điện thoại thông minh]  Cần phải tham gia vào Gói cơ bản S!, Gói dữ liệu cố định - Dung lượng nhỏ (1), 
Gói dữ liệu cố định - Dung lượng tiêu chuẩn (5) (8), Dung lượng lớn (10) (15) (20) (30).  Có một số trường hợp không thể sử dụng đồng thời với các khuyến mãi, chương trình, hình thức giảm giá khác.  Phí cuộc gọi trong trường hợp vượt quá 
5 phút là 20 yên/30 giây. Gửi SMS sẽ là 3 yên/tin.  Khi đang áp dụng gói giảm giá cho gia đình thì cuộc gọi qua lại của những người trong gia đình có tham gia trong gói giảm giá trong gia đình đó sẽ miễn phí trong suốt 24 tiếng, gửi SMS cũng 
miễn phí. [Gói cước cơ bản]  Trường hợp tham gia vào thời điểm giữa tháng sẽ tính theo tỷ lệ ngày nhưng trường hợp hủy bỏ sẽ không được tính theo tỷ lệ ngày.  Trường hợp ký hợp đồng Gói cước cho máy tính bảng thì cần phải tham gia 
vào gói Phí dịch vụ web cơ bản, Gói dữ liệu cố định. <Không thuộc đối tượng áp dụng cuộc gọi miễn phí> ○Chuyển vùng quốc tế ngoại trừ gói cước không giới hạn ở Mỹ ○Cuộc gọi quốc tế ○Teledome (những số bắt đầu từ 0180) ○Quay 
số Navi, v.v... (những số bắt đầu từ 0570) ○Gửi SMS ngoài mạng SoftBank ◯Dịch vụ cuộc gọi chuyển tiếp quốc tế (nhập lại số nước ngoài của nơi kết nối sau khi bắt đầu cuộc gọi, v.v...) ○Số điện thoại mà Công ty chúng tôi chỉ định và công 
bố riêng tại thời điểm bất kỳ. [Gói cơ bản S!/Phí dịch vụ web cơ bản]  Trường hợp tham gia vào thời điểm giữa tháng sẽ tính theo tỷ lệ ngày nhưng trường hợp hủy bỏ sẽ không được tính theo tỷ lệ ngày. [Gói dữ liệu cố định]  Cần phải 
tham gia Gói cơ bản S!.  Có trường hợp chúng tôi sẽ thực hiện kiểm soát tốc độ truyền thông đối với những khách hàng ký hợp đồng dịch vụ gói cước phí cố định 3G.  Có trường hợp chúng tôi sẽ thực hiện giới hạn tốc độ truyền thông trong 
trường hợp khách hàng sử dụng lưu lượng truyền thông lớn trong một khoảng thời gian nhất định.  Phí cố định của Gói dữ liệu cố định sẽ không thực hiện tính toán theo tỷ lệ ngày. [Lựa chọn chuyển dữ liệu] <Gói dữ liệu cố định thuộc đối 
tượng áp dụng> Gói dữ liệu cố định - Dung lượng chuẩn (5) (8), Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (10) (15) (20) (30) ◯"Gói gia đình" nghĩa là đang chỉ gia đình cùng tham gia vào "Gói giảm giá cho gia đình" ("Gói giảm giá cho gia đình" của 
SoftBank và "Gói White Family 24 (D)" của Disney mobile on SoftBank).

 Góc cước bộ định tuyến Wi-Fi chỉ có thể tham gia trong trường hợp chia sẻ dữ liệu trong gia đình hoặc đường truyền phụ của chia sẽ dữ liệu Plus.

 Những đối tượng khách hàng sử dụng iPhone, điện thoại thông minh có hỗ trợ 4G/4G LTE sẽ được miễn phí 
cuộc gọi thoại trong nước.  Có một phần cuộc gọi hay gửi SMS, v.v... không thuộc đối tượng được áp dụng.

★ Cần phải tham gia vào gói cước cơ bản S! (300 yên/tháng).

Gọi điện không giới hạn trên toàn quốc suốt 24 tiếng + Internet không giới hạn. Lượng dữ liệu 
còn lại có thể chuyển sang tháng kế tiếp!

*3

*3



Có thể chia lượng dữ liệu ra và sử dụng trên 2 máy.

Tiếng ViệtPRICE PLAN

V-4 Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về cước phí và dịch vụ giảm giá đăng trên đó. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

Chia sẽ dữ liệu Plus

■ Chia sẽ dữ liệu

[Đăng ký] Cần thiếtMáy tính 
bảng

Điện thoại 
di động 

3G
iPad

Truyền 
dữ liệu di 

động

Điện thoại 
thông minh 

4G
iPhone

Điện thoại 
di động 

4G

 Giá cước khi tham gia hợp đồng 2 năm. Hợp đồng 2 năm là Hợp đồng có đơn vị là 2 năm (tự động gia hạn). Khi hủy bỏ hợp đồng vào thời điểm không phải tháng gia hạn (tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp và tháng yêu cầu thanh toán thứ 2 
khi hết thời hạn hợp đồng), v.v... thì phải đóng phí hủy bỏ hợp đồng (9.500 yên). Tháng đầu tiên trong thời hạn hợp đồng tính từ ngày bắt đầu áp dụng chương trình đến cuối tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp.

 Chỉ 1 đường truyền phụ ứng với 1 đường truyền chính là thuộc đối tượng được áp dụng.  Có trường hợp không thể sử dụng đồng thời với một số dịch vụ và chiến dịch khuyến mãi.  Trường hợp lưu lượng dữ liệu sử dụng hàng tháng vượt 
quá giới hạn lượng dữ liệu của đường truyền chính thì tốc độ truyền thông của đường truyền chính và đường truyền con vào cuối tháng yêu cầu thanh toán sẽ kiểm soát xuống tối đa 128Kbps khi gửi và nhận tin.  Phí cố định của dịch vụ gói 
cước phí cố định, phí sử dụng hàng tháng về chia sẽ dữ liệu Plus sẽ không thực hiện tính theo tỷ lệ ngày.  Trường hợp hủy bỏ hợp đồng, v.v... vào tháng gia hạn thì chỉ áp dụng giảm giá cho phần sử dụng của tháng trước, không áp dụng giảm 
giá cho phần sử dụng của tháng đó. <Dịch vụ cước phí thuộc đối tượng áp dụng> ◯Đường truyền chính: Gói cước không giới hạn cuộc gọi/Gói cước không giới hạn cuộc gọi (điện thoại di động)/Gói cước không giới hạn cuộc gọi Light/White 
Plan/Gói cước chuẩn (Gói cơ bản S!, Gói dữ liệu cố định - Dung lượng nhỏ (1) (2))/Dung lượng tiêu chuẩn (5) (8)/Dung lượng lớn (10) (15) (20) (30)/ Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn cho 4G LTE/Gói cước phí cố định sử dụng không 
giới hạn cho 4G (Gói cước không giới hạn cuộc gọi Light thì không thể tham gia vào Gói dữ liệu cố định - Dung lượng nhỏ (2). Gói cước không giới hạn cuộc gọi Light/White Plan/Gói cước chuẩn, Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn 
cho 4G LTE/Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn cho 4G thì chỉ có các dòng iPhone sau iPhone 5 hoặc điện thoại thông minh 4G có thể tham gia.) ◯Đường truyền phụ: Gói cước dành cho máy tính bảng/Gói cước dành cho bộ định 
tuyến Wi-Fi/Gói cước dành cho bộ định tuyến Wi-Fi (tốc độ cao)/Phí dịch vụ web cơ bản  Đường truyền phụ sẽ tự động áp dụng phí sử dụng hàng tháng về chia sẽ dữ liệu Plus (500 yên/tháng).  Đường truyền chính và đường truyền phụ cần 
phải đồng thời tham gia vào một trong các dịch vụ gói cước phí cố định. Trong khoảng thời gian cho đến khi dịch vụ này được áp dụng và sau khi kết thúc áp dụng dịch vụ này, các dịch vụ gói cước phí cố định đã tham gia sẽ được áp dụng 
(trong thời gian được áp dụng sẽ không phát sinh yêu cầu thanh toán cước phí cố định của các dịch vụ gói cước phí cố định đó).

■ Đang tham gia hoặc phải đăng ký tham gia dịch vụ cước phí thuộc đối tượng áp dụng. 　
■ Phải tham gia vào nhóm giảm giá mà đường truyền chính và đường truyền phụ cùng chung gia đình.

■ Điều kiện áp dụng

Chia sẻ dữ liệu trong gia đình Trường hợp trong gia đình đăng ký nhiều đường truyền thì có thể chia sẽ Gói dữ liệu cố định của đường truyền chính với đường truyền con.
 [Phí sử dụng hàng tháng về chia sẽ dữ liệu: Ứng với 1 máy của đường truyền con là 500 yên/tháng]
[Gói dữ liệu cố định thuộc đối tượng áp dụng của đường truyền chính] Gói dữ liệu cố định - Dung lượng lớn (10) (15) (20) (30) [Dịch vụ không thể sử dụng đồng thời] Chiến dịch khuyến mãi 10GB, Chia sẽ dữ liệu Plus, Giảm giá 
tại nhà - Bộ Hikari  Trường hợp sử dụng Gói cước không giới hạn cuộc gọi Light thì không thể tham gia đường truyền chính bằng Gói dữ liệu cố dịnh - Dung lượng lớn (10).  Chỉ trong trường hợp đường truyền chính là Gói dữ liệu 
cố định - Dung lượng lớn (15) (20) (30) thì mới có thể tham gia với tư cách đường truyền con bằng Gói cước không giới hạn cuộc gọi Light.  Trường hợp lưu lượng dữ liệu sử dụng hàng tháng vượt quá giới hạn lượng dữ liệu của 
đường truyền chính thì tốc độ truyền thông của toàn bộ đường truyền trong nhóm chia sẽ đến cuối tháng yêu cầu thanh toán sẽ giảm xuống tối đa 128Kbps khi gửi và nhận tin.  Có trường hợp không thể sử dụng đồng thời với một 
số dịch vụ và chiến dịch khuyến mãi.

Sử dụng bộ điện thoại thông minh và máy tính bảng

Trường hợp chia sẽ dữ liệu Plus thì máy tính bảng có thể sử 
dụng với 2.500 yên/tháng

Điện thoại 
thông minh của 

SoftBank

Máy tính bảng của 
SoftBank

Chia lượng dữ 
liệu ra bởi điện 
thoại thông 
minh và máy 
tính bảng5GB bằng máy 

tính bảng

3GB bằng điện 
thoại thông minh

8GB

Điện thoại 
di động của 

SoftBank

Điện thoại 
thông minh

Gói cước không  
giới hạn cuộc gọi

2.700 yên/tháng

Gói cơ bản S!

300 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định -  
Dung lượng tiêu chuẩn (8)

6.700 yên/tháng

Tổng

9.700 yên/tháng

Máy tính 
bảng

Gói cước cho máy tính 
bảng

1.700 yên/tháng

Phí dịch vụ web cơ bản

300 yên/tháng

Chia sẽ dữ liệu Plus
Phí sử dụng hàng tháng

500 yên/tháng

Tổng

2.500 yên/tháng

Tổng toàn bộ

12.200 yên/tháng

Điện thoại đi 
động

Gói cước không  
giới hạn cuộc gọi

(Điện thoại đi động)

2.200 yên/tháng

Gói cơ bản S!

300 yên/tháng

Gói dữ liệu cố định -  
Dung lượng tiêu chuẩn (5)

5.000 yên/tháng

Tổng

7.500 yên/tháng

Máy tính 
bảng

Gói cước cho  
máy tính bảng

1.700 yên/tháng

Phí dịch vụ web cơ bản

300 yên/tháng

Chia sẽ dữ liệu Plus
Phí sử dụng hàng tháng

500 yên/tháng

Tổng

2.500 yên/tháng

Tổng toàn bộ

10.000 yên/tháng

Điện thoại 
thông minh

Phí sử dụng cơ bản

934 yên/tháng

Gói cơ bản S!

300 yên/tháng

Gói cước phí cố định sử  
dụng không giới hạn cho  

4G LTE/4G
5.700 yên/tháng

Tổng

6.934 yên/tháng

Máy tính 
bảng

Gói cước cho máy tính bảng

1.700 yên/tháng

Phí dịch vụ web cơ bản

300 yên/tháng

Chia sẽ dữ liệu Plus
Phí sử dụng hàng tháng

500 yên/tháng

Tổng

2.500 yên/tháng

Tổng toàn bộ

9.434 yên/tháng

Trường hợp tham gia vào Gói không  
giới hạn dành cho điện thoại thông minh Gọi điện không giới hạn trên toàn quốc suốt 24 tiếng + Internet không giới hạn. 

Trường hợp tham gia gói White Plan Miễn phí cuộc gọi qua lại giữa điện thoại di động của SoftBank từ 1 giờ ~ 21 giờ

Khi chia ra

8GB

Khi chia ra

5GB

Khi chia ra

7GB

 Phí cuộc gọi và phí truyền thông ghi trong trang V-4 sẽ khác nhau khi sử dụng dịch vụ quốc tế. Chúng tôi sẽ thu thập, phân tích, tích lũy thông tin lưu lượng truyền thông để cung cấp đường truyền với chất lượng mạng tốt 
hơn nữa. Ngoài ra, cũng có trường hợp chúng tôi sẽ kiểm soát truyền thông theo quy định riêng của Công ty chúng tôi. Để biết thêm chi tiết vui lòng xem trang V-9.

Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế



Tiếng ViệtPRICE PLAN

V-5 Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về cước phí và dịch vụ giảm giá đăng trên đó. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật) Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế

■ Các gói cước và dịch vụ giảm giá khác

Phí cuộc gọi Phí truyền mail

 Nếu thay đổi hợp đồng sang 4G LTE/4G, miễn phí 3.000 yên phí thủ tục thay đổi hợp đồng!
[Đối tượng: Khách hàng tham gia gói cước White Plan sau ngày 1 tháng 11 năm 2012 và đổi hợp đồng từ điện thoại di động 3G sang 4G LTE/4G (trường hợp quá 7 tháng trở lên sau khi tham gia gói cước White Plan)]

Cũng có thể chọn "Gói cước tiêu chuẩn" (phí sử dụng tiêu chuẩn là 1.867 yên, phí cuộc gọi và phí truyền tin mà không đăng ký hợp đồng 2 năm tương tự với gói cước White Plan).
 Trường hợp tham gia mới và không mua điện thoại di động thì chỉ được áp dụng gói cước chuyên dùng theo quy định riêng (ngoại trừ trường hợp là các loại chương trình khuyến mãi, v.v...).

* Điện thoại di động thì bao gồm Access Internet, Access Internet Plus, điện thoại thông minh 4G thì bao gồm Access Internet.  Là hợp đồng 2 năm (tự động gia hạn), khi hủy bỏ hợp đồng vào thời điểm không phải tháng gia hạn (tháng yêu cầu thanh 
toán kế tiếp và tháng yêu cầu thanh toán thứ 2 khi hết thời hạn hợp đồng), v.v... thì phải đóng phí hủy bỏ hợp đồng (9.500 yên).  Tháng đầu tiên trong thời hạn hợp đồng tính từ ngày bắt đầu áp dụng chương trình đến cuối tháng yêu cầu thanh toán 
kế tiếp.  Trường hợp thực hiện cuộc gọi trong khoảng thời gian 21 giờ và 1 giờ, thì sẽ miễn cước cho cuộc gọi trong khoảng thời gian giao giữa các mốc thời gian (30 giây).  Không được sử dụng gói cước White Plan nhằm mục đích cung cấp dịch 
vụ viễn thông cho người khác (mục đích dịch vụ viễn thông). Ngoài ra, ngay cả sau khi áp dụng gói cước White Plan, trường hợp Công ty chúng tôi nhận thấy khách hàng đang sử dụng với mục đích dịch vụ viễn thông thì chúng tôi sẽ thay đổi sang gói 
cước theo chỉ định của Công ty chúng tôi, đồng thời sẽ giới hạn thời gian nhất định việc thay đổi sang một số gói cước theo đăng ký của khách hàng.
 Về phí cuộc gọi trong trường hợp thực hiện cuộc gọi từ điện thoại tham gia thông thường hoặc điện thoại công cộng gọi đến điện thoại di động SoftBank, vui lòng tham khảo tại trang chủ của SoftBank 
(chỉ hỗ trợ tiếng Nhật).
 Trường hợp gọi đến người dùng Y!mobile đang chuyển vùng sang mạng SoftBank thì có thể nghe thấy "Chuông báo cuộc gọi của SoftBank". Trường hợp này thì phải đóng phí cuộc gọi đến công ty khác.

 "Disney mobile" ghi trong trang V-5 có nghĩa là "Disney mobile on SoftBank".  iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, điện thoại thông minh 4G được gọi chung là "4G LTE/4G". 　 
 Phí cuộc gọi và phí truyền thông ghi trong trang V-5 sẽ khác nhau khi sử dụng dịch vụ quốc tế. 

◯Sử dụng ở nước ngoài (trừ khi áp dụng cuộc gọi không giới hạn tại Mỹ) ◯Cuộc gọi đến các loại dịch vụ số đặc biệt (những số bắt đầu bằng 1416/  hay #) ◯Cuộc gọi đến điện thoại vệ tinh SoftBank, 
gửi tin SMS (gửi đến điện thoại vệ tinh SoftBank sẽ được xử lý như gọi điện thoại quốc tế, gửi mail quốc tế (SMS).) ◯Chức năng đính kèm tập tin dung lượng lớn có dung lượng mail vượt quá 300KB  
◯Gửi và nhận mail quốc tế ◯Gửi và nhận mail đến địa chỉ mail dành riêng cho iPhone (○○○@i.softbank.jp) ◯Gửi tin SMS đến Photo Vision ◯Gửi và nhận tin SMS đến Camera Mimamori, TV call

Dịch vụ không thuộc đối tượng áp dụng miễn phí
(Gói White Plan, Gói W White, Gói White Family 24)

Điện thoại 
di động 

3G

Điện thoại 
di động 

3G

[Người tham gia mới SoftBank]  
Áp dụng từ ngày tham gia
[Người đang sử dụng SoftBank]  
Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp

[Đăng ký] Cần thiết [Người tham gia mới vào SoftBank] Áp dụng từ ngày tham gia
[Người đang sử dụng SoftBank] Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp

[Đăng ký] Cần thiết [Người tham gia mới vào SoftBank] Áp dụng từ ngày tham gia
[Người đang sử dụng SoftBank] Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp

[Đăng ký] Cần thiết [Người tham gia mới vào SoftBank] Áp dụng từ ngày tham gia hoặc tháng kế tiếp
[Người đang sử dụng SoftBank] Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp

[Đăng ký] Cần thiết [Người tham gia mới vào SoftBank] Áp dụng từ ngày tham gia hoặc tháng kế tiếp
[Người đang sử dụng SoftBank] Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp

[Đối tượng không áp dụng giảm giá] ◯Ad-Call, Quay số Navi (những số bắt đầu từ 0570) ◯Teledome (những số 
bắt đầu từ 0180) ◯Cuộc gọi TV call đến Camera Mimamori
 Trường hợp hủy bỏ hợp đồng sử dụng điện thoại di động SoftBank hoặc hủy bỏ gói W White  thì cũng áp dụng 
trong tháng đăng ký.  Ngay cả trường hợp tham gia, hủy bỏ hợp đồng vào thời điểm giữa tháng cũng không được 
tính giảm giá theo tỷ lệ ngày của phí cố định. Ngoài ra, trường hợp đăng ký cùng lúc khi tham gia mới thì có thể chọn 
bắt đầu áp dụng từ "Tháng tham gia" hay "Tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp".  Cũng có thể tham gia gói cước tiêu 
chuẩn.

 Trường hợp sử dụng trình duyệt trang web PC (bao gồm PC mail), trang web PC trực tiếp (chuyên dùng cho dòng 
X), Access Internet Plus thì số tiền giới hạn tối đa của phí cố định sẽ thành 5.700 yên/tháng.  Ngay cả trường hợp 
tham gia, hủy bỏ hợp đồng vào thời điểm giữa tháng cũng không được tính giảm giá theo tỷ lệ ngày của phí cố định. 
Khách hàng chọn áp dụng từ "Tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp" trên điện thoại di động 3G phải trả phí truyền thông 
là 0,2 yên/gói tin vào tháng tham gia, và phí truyền thông gói tin có thể sẽ rấy cao. Trường hợp khách hàng tham gia 
dịch vụ do Công ty chúng tôi chỉ định đã chọn áp dụng từ "Tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp" thì sẽ được áp dụng 
"Gói cước phí không giới hạn S" vào tháng đăng ký.

* Thường gọi là "Gói giảm giá cho gia đình (White Plan)". Ngoài ra, "Gói gia đình" nghĩa là đang chỉ gia đình cùng tham gia 
vào "Gói giảm giá cho gia đình" ("Gói giảm giá cho gia đình" của SoftBank và "Gói White Family 24 (D)" của Disney mobile). 
 Có thể thiết lập Gói giảm giá cho gia đình cùng với đường truyền của gói cước khác hoặc Disney mobile. Trường hợp đó 
được áp dụng giảm giá của "Gói giảm giá cho gia đình" tương ứng với gói cước tham gia.  Về đăng ký gói giảm giá cho 
gia đình và bổ sung thêm đường truyền, chủ hợp đồng đăng ký sẽ đăng ký sau khi có sự chấp thuận của tất cả những 
người tham gia hợp đồng trong nhóm gói giảm giá cho gia đình.

* Trường hợp sử dụng trình duyệt trang web PC (bao gồm PC mail), trang web PC trực tiếp (chuyên dùng cho dòng 
X), Access Internet Plus thì số tiền giới hạn tối đa của phí cố định sẽ thay đổi (trình duyệt trang web PC (bao gồm PC 
mail), Access  Internet Plus: Giới hạn tối đa  là 5.700 yên/tháng,  trang web PC trực tiếp  (chuyên dùng cho dòng X): 
Giới hạn tối đa 9.334 yên/tháng)

Không chỉ phí cuộc gọi đến điện thoại di động SoftBank 
mà cả phí cuộc gọi đến điện thoại di động của các công 
ty khác và điện thoại cố định cũng được giảm một nửa.

Dù sử dụng bao nhiêu đi nữa, phí truyền 
thông vẫn là 4.200 yên/tháng.
Có thể thoải mái sử dụng điện thoại di 
động 3G với chế độ mức phí cố định.

Miễn phí cuộc gọi và mail cho gia đình trong 24 giờ.
Có thể gọi điện và gửi mail cho gia đình mà không 
lo lắng về cước phí.

Sử dụng điện thoại di động 3G bắt đầu từ 
980 yên/tháng.
Dù sử dụng bao nhiêu đi nữa, số tiền giới 
hạn tối đa vẫn là 4.200 yên/tháng.

Không giới hạn cuộc gọi trong nước giữa những người dùng SoftBank từ 1 giờ ~ 21 giờ! Với hợp đồng 2 năm, ai cũng được áp dụng chương trình ưu đãi bất ngờ này.

Liên lạc đến điện thoại di động SoftBank, điện thoại di động Disney mobile

1 giờ ~ 21 giờ Miễn phí
21 giờ ~ 1 giờ 20 yên/30 giây

Ngoài những điều ghi trên (liên lạc đến điện thoại di động của các công ty  
khác/điện thoại cố định, v.v...)

Cả ngày 20 yên/30 giây

Liên lạc đến điện thoại di động SoftBank, điện thoại di động Disney mobile

Phí gửi và nhận tin nhắn SMS Miễn phí
S! Mail (MMS)

Phí gửi và đọc tin Miễn phí
Liên lạc đến điện thoại di động của các công ty khác/Email

Phí gửi và nhận tin nhắn SMS Phí gửi: 3 yên/tin
Phí nhận tin: 

Miễn phí
S! Mail (MMS)

Phí gửi và đọc tin
3G: 0,2 yên/gói tin

4G LTE/4G: 0,075 yên/gói tin

Phí truyền TV Call
Phí truyền dữ liệu kỹ thuật số 64K

36 yên/30 giây (bao gồm Access Internet)
Phí truyền thông web 
Dịch vụ truyền gói tin*

3G: 0,2 yên/gói tin
4G LTE/4G: 0,075 yên/gói tin

Gói cơ bản S! 300 yên/tháng
Cần thiết khi sử dụng mail, web,  

dịch vụ gói cước phí cố định

　  Lưu ý! Khi đang tham gia "Gói Kazoku MarugotoWaribiki", "Gói Kazoku Nandesu", "Gói 
giảm giá cho gia đình", v.v... tùy theo tình trạng hợp đồng mà khách hàng cần phải đăng ký 
thay đổi riêng sang "Gói giảm giá cho gia đình" tại cửa hàng SoftBank.

Trường hợp khách hàng đang sử dụng SoftBank đăng ký khi thay đổi loại máy thì sẽ 
được quay ngược lại để áp dụng vào đầu tháng của tháng yêu cầu đăng ký. Trường hợp khách hàng đang sử dụng SoftBank đăng ký thì sẽ được áp dụng từ tháng 

yêu cầu thanh toán kế tiếp (khi thay đổi và hủy bỏ hợp đồng cũng tương tự).

Thời hạn kết thúc tiếp nhận đăng ký mới của iPhone, điện thoại thông minh 4G đối với các dịch vụ dưới đây sẽ được thông báo riêng trên trang chủ của SoftBank. Ngoài ra, những khách hàng đang tham 
gia vẫn được tiếp tục sử dụng ngay cả sau khi kết thúc tiếp nhận.

[Khách hàng cũng có thể tham gia "Gói cước phí không giới hạn S" bắt đầu từ phí cố định 372 yên/tháng!]

W White

Gói cước phí cố định 
sử dụng không giới hạn

White Plan

White Family 24*

Gói cước phí không 
giới hạn

[Phí sử dụng cơ bản]

934 yên/tháng

[Phí cố định]

Miễn phí
[Phí cố định]

[Phí cố định] [Phí cố định]

934 yên/tháng

4.200 yên/tháng 980 yên~
4.200 yên/tháng

Dịch vụ gói cước phí cố định loại không giới hạn Dịch vụ gói cước phí cố định loại hai bậc
iPhone 5.700 yên 2.000 ~ 6.200 yên

Điện thoại thông minh 5.700 yên 2.000 ~ 6.200 yên

iPad 5.200 yên (chương trình gói cước cố định 4G LTE) -

[Gói cước áp dụng] Gói cước White Plan, Gói cước tiêu chuẩn　[Đối tượng truyền thông của dịch vụ gói cước phí cố định] S! Mail (MMS) sử dụng trong nước, trình duyệt web, trang web PC (bao gồm PC mail), trang web PC trực tiếp 
(chuyên dùng cho dòng X), Access Internet Plus　[Dịch vụ giảm giá có thể kết hợp với dịch vụ gói cước phí cố định]  Gói cước White Plan, Gói cước tiêu chuẩn: Gói W White/Gói White Family 24/Gói giảm giá Heart Friend/Gói White Call 24

Cũng có thể sử dụng dịch vụ gói 
cước phí cố định dành cho iPhone,  
điện thoại thông minh 4G.
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di động 

3G
iPhone

Điện thoại 
thông minh 

4G

Điện thoại 
di động 

4G

Điện thoại 
di động 

3G
iPhone

Điện thoại 
thông minh 

4G

Điện thoại 
di động 

4G

Điện thoại 
di động 

3G
iPhone

Điện thoại 
thông minh 

4G

Điện thoại 
di động 

4G



Gặp sự cố, làm hỏng, vào nước Hỏng toàn bộ, trộm cắp, làm mất Hao pin Hỗ trợ khôi phục dữ liệu bộ nhớ
Tiền sửa chữa (chưa bao gồm 
thuế) đã thanh toán khi máy gặp 
sự cố hoặc vào nước, v.v... ngoài 
thời hạn bảo hành sẽ được giảm 
giá từ số t iền sử dụng hàng 
tháng hoặc hoàn trả 1 lần* vào 
thẻ SoftBank.

Trường hợp hỏng toàn bộ hoặc 
bị trộm cắp, làm mất, khách hàng 
có thể thay đổi loại máy thành 
loại máy bằng với giá dành cho 
hội viên hoặc loại máy được chỉ 
định.

Số tiền (chưa bao gồm thuế) 
trong trường hợp đã thay pin bị 
tiêu hao sẽ giảm giá từ số tiền sử 
dụng hàng tháng hoặc hoàn trả 1 
lần* vào thẻ SoftBank.

Khôi phục dữ l iệu bộ nhớ và 
chuyển sang máy điện thoại di 
động sử dụng mới (máy điện thoại 
di động dùng để khôi phục dữ 
liệu).

Dịch vụ bảo hành khi bị vào nước và bị hỏng toàn bộ

[Hỗ trợ sửa chữa khi xảy ra sự cố như điện thoại bị vào nước và bị hỏng toàn bộ, v.v...]
Số tiền khách hàng phải  
thanh toán 5.000 yên

■ Khi sửa chữa điện thoại vào nước, v.v... có một số trường hợp sẽ cần phải thay vỏ ngoài. Trong trường hợp đó, vì 
dịch vụ bảo hành sửa chữa hư hỏng cũng sẽ được áp dụng kèm theo nên quý khách vui lòng lưu ý trước. Ngoài ra, trong 
trường hợp này, số tiền quý khách phải thanh toán sẽ như sau.
Sửa chữa điện thoại vào nước 5.000 yên＋thay vỏ ngoài 1.500 yên = 6.500 yên

Tiếng ViệtPRICE PLAN

V-6 Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về cước phí và dịch vụ giảm giá đăng trên đó. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

■ Dịch vụ tùy chọn

■ Chương trình ưu đãi bộ bảo mật và dịch vụ hậu mãi dành cho máy tính bảng [Đăng ký] Cần thiết

Bộ bảo mật an tâm Máy tính 
bảng

Giảm giá sẽ được áp dụng cho những người đã đăng ký "Gói bảo 
hành an tâm" hoặc "Gói bảo hành an tâm Plus" và "Gói cơ bản dành 
cho máy tính bảng"*.

Gói bảo hành an tâm
[Thông thường là 500 yên/tháng]

Giới hạn 
máy tính 

bảng

Gói cơ bản dành cho  
máy tính bảng
[Đăng ký] Cần thiết
[Thông thường là 500 yên/tháng] (miễn phí 1 tháng khi tham gia mới)

■ Smart Security được cung cấp độc quyền bởi McAfee® ■ Internet SagiWall
■ Dịch vụ tìm kiếm điện thoại di động bị mất ■ Định vị Navi ■ Dịch vụ chặn 
sử dụng với một số tiền cố định

Tổng số tiền dịch vụ thông thường là 1.000 yên sẽ giảm còn 800 yên nếu tham gia bộ này

Khách hàng cũng có thể chọn "Bộ bảo mật an tâm Plus" (tổng phí sử dụng hàng tháng: 950 yên) là bộ bao gồm "Gói bảo hành an tâm Plus" và "Gói cơ bản dành cho máy tính bảng".

■ Dịch vụ hậu mãi an tâm khi xảy ra sự cố [Đăng ký] Cần thiết

Gói bảo hành an tâm (i) Plus

Gói bảo hành an tâm Plus

[Phí sử dụng hàng tháng] 650 yên

iPhone  Phí sửa chữa Giảm giá từ 80% trở lên 
iPad  Phí sửa chữa Giảm giá từ 95% trở lên

iPhone   Phí đổi pin điện thoại Giảm giá  
 từ 80% trở lên 

iPad   Phí đổi pin điện thoại Giảm giá  
 từ 95% trở lên

Chỉ hỗ trợ
iPhone

 Số tiền khách hàng phải  
 thanh toán 0 yên

[Hỗ trợ mọi loại điện thoại di động] Có hỗ trợ tất cả các "vấn đề" về thiết bị ngoại vi liên quan đến điện thoại thông minh và điện thoại di động! [Khách hàng có thể tự mình đăng ký tham gia [Phí sử dụng hàng 
tháng: 500 yên (phí sử dụng hàng tháng của tháng tham gia: Miễn phí)], chỉ hỗ trợ tiếng Nhật]

[7 loại dịch vụ khác]

Dịch vụ bảo hành khi làm hỏng Dịch vụ bảo hành khi bị trộm cắp và làm mất

Dịch vụ bảo hành khi gặp sự cố 

Dịch vụ giảm giá nhận sửa chữa trực tuyến

Dịch vụ hỗ trợ miễn phí bộ pin điện thoại hoặc dịch vụ giảm giá thay và sửa chữa pin tích hợp

Hỗ trợ mọi loại điện thoại di động
[Khách hàng có thể tự mình tham gia [Phí sử dụng hàng tháng: 500 yên (phí sử dụng hàng tháng của tháng tham gia: Miễn phí)], chỉ hỗ trợ tiếng Nhật]

Hỗ trợ khôi phục dữ liệu bộ nhớ
Hoặc là, có thể mua với giá dành cho hội viên đối với những loại 
máy tương tự hay những loại máy do Công ty chúng tôi chỉ định
Giá hội viên được chỉ định theo từng loại máy dành cho hội viên của gói bảo 
hành an tâm Plus (mức giá sẽ khác nhau tùy vào cửa hàng.)

( )
Sau khi kết thúc tiếp nhận sửa chữa máy điện thoại di động thì có thể thay đổi loại máy với mức giá dành cho hội viên. Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về loại máy kết thúc tiếp nhận sửa chữa, v.v... 
(Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)
 Những người đã sử dụng dịch vụ dưới đây sẽ không thể sử dụng dịch vụ tương tự trong vòng 6 tháng kể từ lần sử dụng trước bất kể có thay đổi loại máy hay không. ○Dịch vụ bảo hành khi bị vào nước và bị hỏng toàn bộ ○Dịch vụ bảo 
hành khi bị trộm cắp, làm mất  Đối tượng được sửa chữa chỉ giới hạn là thân máy. Việc phân định "bị vào nước và bị hỏng toàn bộ" sẽ do Công ty chúng tôi thực hiện. Có trường hợp sẽ trả lại trong tình trạng chưa sửa chữa trong trường hợp 
nhìn nhận là không thuộc đối tượng được áp dụng. Cùng với việc thay đổi loại máy theo giá cả dành cho hội viên, có trường hợp sẽ thay đổi gói cước đang ký hợp đồng và dịch vụ tùy chọn.  Dịch vụ hỗ trợ khôi phục dữ liệu bộ nhớ chỉ có thể 
sử dụng với loại máy thuộc đối tượng được áp dụng.

 Giới hạn đối với trường hợp khách hàng đăng ký tham gia làm hội viên cùng lúc với mua máy (hợp đồng đường truyền mới/thay đổi loại máy).

* Sau khi đăng ký, về nguyên tắc sẽ tính phí vào ngày kế tiếp. iPad thì không thể chọn hoàn trả 1 lần vào thẻ SoftBank.  Chỉ giới hạn đối với các sửa chữa được thực hiện trong Nhật Bản.  Những người đã sử dụng dịch vụ dưới đây sẽ không 
thể sử dụng dịch vụ tương tự trong vòng 6 tháng kể từ lần sử dụng trước ứng với mỗi loại dịch vụ bất kể có thay đổi loại máy hay không. ◯Hoàn trả phí sửa chữa do gặp sự cố, làm hỏng, vào nước, thay đổi pin. ◯Thay đổi loại máy thành loại 
máy bằng với giá dành cho hội viên khi hỏng toàn bộ, bị trộm cắp, làm mất.  Đối với số tiền giảm giá, sẽ có số tiền giới hạn tối đa được quy định theo từng loại máy. Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về tỷ 
lệ giảm giá, số tiền giới hạn tối đa. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)  Số tiền thanh toán theo từng đợt của máy điện thoại di động, AppleCare+ chi phí mua, phí sửa chữa và thay phụ kiện, phí dịch vụ thay nhanh, phí chậm thanh toán, thuế tiêu thụ, v.v... 
không thuộc đối tượng được hoàn tiền.

* Điều kiện tham gia và gia nhập hội viên sẽ tùy theo từng dịch vụ.  Trường hợp hủy bỏ và rút khỏi hội, khách hàng cần phải đăng ký hủy bỏ và rút khỏi hội theo các dịch vụ. Trường hợp dịch vụ bất kỳ đã được thực hiện việc hủy bỏ và rút khỏi 
hội thì việc giảm giá cũng sẽ bị hủy bỏ.  Về các điều mục chú ý liên quan đến Gói cơ bản dành cho máy tính bảng thì vui lòng xem trang V-7.  Việc giảm giá sẽ được thực hiện giảm giá từ Gói cơ bản dành cho máy tính bảng. Không áp dụng 
giảm giá trong thời gian ưu đãi đặc biệt miễn phí của Gói cơ bản dành cho máy tính bảng.
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thông minh 
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iPadiPhone

Hãy bảo vệ iPhone của quý khách
Khi tham gia AppleCare+ for iPhone, dịch vụ bảo hành sửa chữa và dịch vụ hỗ trợ 
kỹ thuật sẽ kéo dài 2 năm kể từ ngày mua iPhone. Ngoài ra, quý khách còn nhận 
được các dịch vụ như sửa chữa, v.v... đối với các tổn thất về mất mát, sự cố tối đa 
là 2 lần với mức phí dịch vụ cho 1 lần là 7.800 yên (chưa bao gồm thuế) đối với 
trường hợp là các mẫu iPhone SE hoặc iPhone 6 trở về trước, 1 lần là 11.800 yên 
(chưa bao gồm thuế) đối với trường hợp iPhone 6s hoặc iPhone 6s Plus*.
[Ưu điểm]  Hỗ trợ kỹ thuật theo hình thức một cửa  Truy cập trực tiếp đến trang chuyên 
trách rủi ro đặc biệt của Apple  Nhận sửa chữa & giao tận nơi, hoặc sửa chữa tại trung tâm 
 Dịch vụ thay nhanh  Bảo hành thân máy iPhone, pin, tai nghe đính kèm và sản phẩm phần 
cứng trong phụ kiện  Các dịch vụ sửa chữa, v.v... đối với các tổn thất về mất mát, sự cố (tối 
đa là 2 lần. Phí dịch vụ cho 1 lần là 7.800 yên (chưa bao gồm thuế) đối với trường hợp là các 
mẫu iPhone SE hoặc iPhone 6 trở về trước, phí dịch vụ 1 lần là 11.800 yên (chưa bao gồm 
thuế) đối với trường hợp iPhone 6s hoặc iPhone 6s Plus)*  Hỗ trợ phần mềm ứng dụng iOS, 
iCloud, iPhone chính hãng Apple  Kết nối đến mạng không dây

Dịch vụ AppleCare+ là dịch vụ được cung cấp thêm vào các quyền lợi hợp pháp căn cứ 
trên quy định pháp  luật nhằm bảo vệ người  tiêu dùng tại mỗi khu vực quản  lý. Khi mua 
iPhone, khách hàng không nhất thiết phải mua dịch vụ thêm này. Để sử dụng AppleCare+, 
cần phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Vui lòng xem tại www.apple.com/legal/sales-sup-
port/applecare/applecareplus/docs/applecareplusjp.html để biết chi  tiết về điều khoản sử 
dụng.

* Trong trường hợp phát sinh khuyết điểm về mặt chất lượng sản phẩm hoặc khâu sản xuất đối với iPhone và 
các phụ kiện đi kèm, hoặc trường hợp dung lượng duy trì của pin chỉ đạt dưới 80% so với dung lượng vốn có 
thì có thể sử dụng dịch vụ sửa chữa. Đối với linh kiện thay thế do Apple cung cấp thông qua dịch vụ sửa chữa 
hoặc dịch vụ thay thế sẽ bao gồm linh kiện mới hoặc linh kiện tương tự với  linh kiện mới về cả hai mặt hiệu 
suất và độ tin cậy. Có một số trường hợp sẽ tính phí điện thoại. Số điện thoại và thời gian làm việc của trung 
tâm hỗ trợ có thể sẽ bị thay đổi. Có trường hợp bị giới hạn về dịch vụ sửa chữa.

★Một số trường hợp yêu cầu thanh toán một phần hoặc phần sử dụng dịch vụ vào tháng kế tiếp của tháng 
đã mua dịch vụ này và sẽ thanh toán 24 lần kể từ thời điểm bắt đầu yêu cầu thanh toán. Dịch vụ này có thể sử 
dụng kể từ ngày kế tiếp của ngày đăng ký dịch vụ.
 Phí  tháng của các mẫu  iPhone SE hoặc  iPhone 6 trở về trước  là 576 yên (thanh toán tổng số tiền 13.824 
yên/tổng 24 lần), và tiền dịch vụ cho 1 lần là 7.800 yên.

Cước phí hàng tháng là 666 yên/tháng
(Thanh toán tổng số tiền 15.984 yên/tổng 24 lần)★

Giá hiển thị là giá đã  
bao gồm thuế

AppleCare+ for iPhone

全損

修理
不可能

盗難

Không thể sửa chữa

Máy tính 
bảng

Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có ghi chú đặc biệt



Chương trình ưu đãi  
về bộ dịch vụ được  
yêu thích!

Voicemail Plus [Thông thường là 300 yên/tháng]

Chúng tôi sẽ giữ cho quý khách 1 tuần  
tối đa 100 tin nhắn thoại dài đến 3 phút  
thông qua Trung tâm Dịch vụ Hộp thư thoại.

Dịch vụ chặn sử dụng với  
một số tiền cố định
 [Thông thường là 100 yên/tháng]

Cuộc gọi chờ 
[Thông thường là 200 yên/tháng,  

chỉ có thể sử dụng loại máy được hỗ trợ]

Gọi điện nhóm
 [Thông thường là 200 yên/tháng,  

chỉ có thể sử dụng loại máy được hỗ trợ]

Dịch vụ tìm kiếm điện thoại di động bị mất
Trong những trường hợp quý khách bị mất điện 
thoại di động, v.v... chúng tôi sẽ giúp quý khách tìm 
vị trí gần đúng thông qua Phòng hỗ trợ khách hàng 
SoftBank.
 Chỉ có những người đăng ký Gói cơ bản dành cho iPhone mới có  
thể sử dụng

    
  Định vị Navi [Thông thường là 200 yên/tháng] [Phí sử dụng dịch vụ tìm kiếm 5 yên/lần]

Có thể tìm kiếm vị trí hiện tại của con quý khách đang ở mà quý khách đã 
đăng ký trước đó. Kết quả tìm kiếm có hiển thị bản đồ và địa chỉ, giúp quý 
khách có thể xác nhận ngay lập tức.

  Internet SagiWall [Thông thường là 120 yên/tháng*]

Chúng tôi sẽ kiểm tra trước các trang web 
lừa đảo hay các trang web giả mạo, sau đó 
thông báo trên màn hình cảnh báo.
* Phát sinh phí thanh toán ứng dụng. (Thời điểm cuối 
tháng 4 năm 2015)

Smart Security được cung cấp độc quyền bởi McAfee®  [Thông thường là 300 yên/tháng]

Loại bỏ các nguy cơ đe dọa từ ứng dụng cũng như từ các trang WEB.

Voicemail Plus [Thông thường là 300 yên/tháng]

Chúng tôi sẽ giữ cho quý 
khách 1 tuần tối đa 100 tin 
nhắn thoại dài đến 3 phút 
thông qua Trung tâm Dịch 
vụ Hộp thư thoại.

Khóa từ xa an tâm 

Khi bị mất điện thoại di 
động, v.v... có thể khóa 
điện thoại di động bằng 
cách thao tác từ xa.

Định vị Navi
[Thông thường là 200 yên/tháng, phí sử dụng dịch vụ tìm kiếm là 

5 yên/lần, chỉ có thể sử dụng loại máy được hỗ trợ]

Dịch vụ tìm kiếm điện  
thoại di động bị mất

 Chỉ có những người đăng ký Gói cơ bản dành cho điện  
thoại thông minh mới có thể sử dụng

Dịch vụ chặn sử dụng với một số 
tiền cố định

 [Thông thường là 100 yên/tháng]

Cuộc gọi chờ 
 [Thông thường là 200 yên/tháng, chỉ có thể sử dụng loại máy 

được hỗ trợ]

Gọi điện nhóm
 [Thông thường là 200 yên/tháng, chỉ có thể sử dụng loại máy 

được hỗ trợ]

Chỉ có thể sử dụng loại máy được hỗ trợ

Tiếng ViệtPRICE PLAN

V-7 Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về cước phí và dịch vụ giảm giá đăng trên đó. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật) Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có ghi chú đặc biệt

■ Dịch vụ tùy chọn

■ Chương trình ưu đãi bộ dịch vụ an tâm & tiện lợi [Đăng ký] Cần thiết

Gói cơ bản dành cho iPhone 

Gói cơ bản dành cho điện thoại thông minh 

[Phí sử dụng 
hàng tháng] 500 yên Miễn phí 1 tháng 

khi tham gia mới★

Việc tham gia vào các gói cơ bản chỉ giới hạn trong trường hợp đăng ký mới đồng thời vào Gói không giới hạn dành cho điện thoại thông minh, Gói không giới hạn Light dành cho điện thoại thông minh hoặc mua máy điện thoại (hợp 
đồng đường truyền mới/thay đổi loại máy). Trường hợp đăng ký đồng thời với Hợp đồng riêng lẻ USIM cũng có thể tham gia. Trường hợp thay đổi từ Gói không giới hạn dành cho điện thoại thông minh sang Gói không giới hạn Light 
dành cho điện thoại thông minh hoặc từ Gói không giới hạn Light dành cho điện thoại thông minh sang Gói không giới hạn dành cho điện thoại thông minh thì không thể tham gia.
★Khi mua điện thoại di động, khách hàng sẽ được miễn phí 1 tháng trong trường hợp tham gia mới đồng thời với đăng ký mới vào hợp đồng riêng lẻ USIM hoặc Gói không giới hạn dành cho điện thoại thông minh, Gói không giới hạn Light 
dành cho điện thoại thông minh. Khi thay đổi loại máy, trường hợp thay đổi hoặc tiếp tục các dịch vụ sau thì sẽ không thuộc đối tượng áp dụng [Gói cơ bản dành cho điện thoại di động, Gói cơ bản dành cho iPhone, Gói cơ bản dành cho điện 
thoại thông minh, Gói cơ bản dành cho điện thoại di động với điện thoại di động 4G, Gói cơ bản dành cho điện thoại di động Anshin-Family].  Có trường hợp chúng tôi sẽ tiến hành cung cấp thông tin người dùng cho công ty cung cấp dịch vụ 
để cung cấp và quản lý các loại dịch vụ, ưu đãi đặc biệt sẽ cung cấp cho các gói cơ bản.  Nếu hủy hợp đồng điện thoại di động SoftBank hoặc máy tính bảng, các dịch vụ tùy chọn sẽ tự động bị hủy bỏ, và những thông tin được lưu đến thời 
điểm đó cũng sẽ bị xóa. [Smart Security được cung cấp độc quyền bởi McAfee®] [Internet SagiWall]  Để có thể sử dụng Smart Security, khách hàng cần phải tải về các ứng dụng. [Dịch vụ tìm kiếm điện thoại bị mất]  Không thể tìm kiếm thông 
tin vị trí trong các trường hợp dưới đây. ○Khi bị ngắt đường truyền ○Khi thiết lập chế độ chặn cuộc gọi đến ○Khi bị mất ở nước ngoài  Độ chính xác khi định vị thấp do tình trạng sóng GPS và sóng của trạm cơ sở. [Định vị Navi]  Một số loại 
máy không hỗ trợ cho người tìm kiếm.  Khi chuyển nhượng, kế thừa thì tất cả các thiết lập về định vị Navi của khách hàng đã chuyển nhượng, cho kế thừa đều sẽ bị xóa. [Voicemail Plus]  Trong trường hợp số điện thoại đã được thay đổi, dịch 
vụ Voicemail Plus sẽ được tiếp tục nhưng thông tin về tin nhắn thoại đã lưu sẽ bị xóa.  Khi tiến hành hủy hợp đồng Gói cơ bản dành cho iPhone, tin nhắn thư thoại đang lưu sẽ bị xóa.  Việc nhận các thư thoại trực quan sẽ mất phí truyền thông 
gói tin. Nếu sử dụng ở nước ngoài, có khả năng sẽ bị yêu cầu thanh toán rất cao nên chúng tôi khuyến nghị nên thiết lập data roaming sang OFF. [Khóa từ xa an tâm]  Để thao tác điều khiển từ xa thì điện thoại di động, máy tính bảng cần phải 
đang trong tình trạng có thể nhận được SMS.  Sau khi đăng ký dịch vụ này hay sau khi thay đổi thông tin đăng ký, có thể sẽ mất vài ngày để phản hồi đủ dữ liệu.  Để có thể sử dụng Khóa từ xa an tâm, khách hàng cần phải tải ứng dụng về. 
(Chỉ điện thoại thông minh, máy tính bảng) [Dịch vụ chặn sử dụng với một số tiền cố định]  Yêu cầu thanh toán đối với điện thoại di động SoftBank hoặc máy tính bảng như phí cuộc gọi White Call của White BB, v.v... sẽ được yêu cầu thanh toán 
riêng, không bao gồm trong tổng số tiền ước tính.  Trường hợp Công ty chúng tôi nhận thấy mail thông báo đã không thể gửi đến được lần nào thì chúng tôi có thể sẽ chấm dứt việc truyền tin mà không cần thông báo trước.  Trường hợp 
số điện thoại di động và địa chỉ email của nơi nhận thông báo đã bị thay đổi hoặc hủy bỏ, vì chúng không tự động cập nhật được nên vui lòng thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ nơi nhận thông báo.  Ngay cả khi thay đổi số tiền đã thiết lập hay 
nơi nhận thông báo, tùy vào thời điểm thiết lập mà vẫn có một số trường hợp áp dụng dịch vụ với thiết lập trước khi thay đổi nên xin quý khách vui lòng lưu ý.  Trong trường hợp đã được chuyển nhượng, các thiết lập như số tiền chỉ định hay 
nơi nhận thông báo, v.v... sẽ được thiết lập lại. Ngoài ra, trường hợp đang tạm dừng truyền tín hiệu thì việc tạm dừng truyền tín hiệu đó sẽ được hủy bỏ.  Trường hợp nơi gửi yêu cầu thanh toán đã được thay đổi thì lũy kế cước phí sử dụng sẽ 
được thiết lập lại.  Có thể sử dụng dịch vụ chặn sử dụng với một số tiền cố định kể từ ngày kế tiếp của ngày đăng ký.  Đối với dịch vụ trả trước Simple Style, gói cước trả trước (dành riêng cho iPad), Photo Vision, thẻ USIM truyền dữ liệu với 
một số tiền cố định (A), khách hàng không thể đăng ký vào dịch vụ thông báo một số tiền cố định.  Các loại phí như phí sử dụng cơ bản/phí cố định/phí sử dụng hàng tháng, v.v... cũng sẽ được tính ngay cả khi đang tạm dừng truyền tín hiệu. 
 MMS đã nhận được khi đang tạm dừng truyền tín hiệu vẫn sẽ được lưu trữ trong hộp thư, quý khách vẫn có thể nhận tin sau khi hủy tạm dừng.  Trường hợp dịch vụ chặn sử dụng với một số tiền cố định khi đang tạm dừng truyền tín hiệu đã 
bị hủy thì việc tạm dừng truyền tín hiệu đó sẽ được hủy.  Trường hợp thông báo dịch vụ chặn sử dụng với một số tiền cố định bị tạm dừng gửi tin thì mail thông báo số tiền cố định cũng sẽ bị tạm dừng gửi tin.

iPhone

Điện thoại 
thông minh 

4G

Tổng số tiền dịch vụ thông thường là 1.300 yên sẽ giảm còn 500 yên nếu tham gia gói này

Chúng tôi sẽ quét vi-rút xâm nhập từ các ứng dụng 
đã  tải về, các  tập  tin đính kèm trong mail,  thẻ nhớ 
micro SD, v.v... để bảo vệ điện thoại thông minh của 
quý khách.

Chúng tôi sẽ kiểm tra trước các trang 
web  lừa đảo hay các  trang web giả 
mạo, sau đó thông báo trên màn hình 
cảnh báo.

Internet SagiWall

Chỉ có thể sử dụng loại máy được hỗ trợ

Gói cơ bản original

Gói cơ bản original Gói cơ bản original

STOP
Ghi âm

Ghi âm

STOP
Ghi âm

Ghi âm

Tổng số tiền dịch vụ thông thường là 1.120 yên sẽ giảm còn 500 yên nếu tham gia gói này

 Trường hợp chỉ hủy các gói cơ bản, có thể phát sinh phí sử dụng hàng tháng của việc truy 
cập S! Mail  (MMS) mọi  nơi  và dịch  vụ nhạc chờ®.  Dịch  vụ nhạc chờ®  không  thể  sử dụng 
đồng thời với dịch vụ VoLTE.

Khi tham gia một trong các bộ dịch vụ và gói cơ bản dưới đây, phí sử dụng hàng tháng các dịch vụ đó sẽ được miễn phí.

■ Dịch vụ nhạc chờ®: Phí sử dụng hàng tháng là 100 yên → Miễn phí
Có thể gửi và nhận S! Mail/MMS bằng máy 
vi tính! Miễn phíPhí sử dụng hàng 

tháng là 300 yên

■ S! Mail (MMS) có thể truy cập mọi nơi

Internet
SagiWall

Thao tác từ xa bằng 
My SoftBank, v.v...

Ghi âm
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INFORMATION

Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có ghi chú đặc biệt

■ Liên quan đến việc sử dụng

Nỗ lực phòng ngừa thuê bao điện thoại di động phi pháp

Liên quan đến việc sử dụng Tuân thủ quy tắc ứng xử để sử 
dụng điện thoại thoải mái

Dịch vụ Voicemail Plus, v.v... sẽ rất tiện lợi khi nguồn đang TẮT.

 Khi đang điều khiển phương tiện giao thông, vui lòng không sử dụng điện thoại di động vì có thể nó là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.  Tại những nơi cấm sử dụng điện thoại di động như bệnh viện, viện nghiên cứu, v.v... vui lòng tắt 
nguồn vì có thể ảnh hưởng đến trang thiết bị y tế, v.v...  Tại những nơi đông người, vui lòng lưu ý tắt nguồn điện thoại.  Khi đi trên xe điện, vui lòng lưu ý để không làm phiền những người xung quanh. Khi đi trên tàu shinkansen, vui lòng di 
chuyển đến nơi không gây phiền nhiễu cho toa tàu, v.v... sau đó sử dụng.  Tại những nơi yên tĩnh như nhà hàng, v.v... vui lòng lưu ý độ lớn của giọng nói.

Về trao đổi thông tin khách hàng giữa các hãng PHS, điện thoại di động

Quy định liên quan đến sử dụng thông tin cá nhân

Lưu ý!   Khi sử dụng, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng để sử dụng đúng

Đối với những người sử dụng máy trợ tim, v.v...

Có trao đổi thông tin khách hàng giữa các hãng PHS, điện thoại di động về khách hàng chưa thanh toán phí sau khi hủy bỏ hợp đồng, khách hàng bị áp dụng biện pháp ngưng sử dụng do hành vi gửi mail rác, v.v..., khách hàng không phù hợp với 
xác nhận nhân thân theo yêu cầu của cảnh sát và bị áp dụng biện pháp ngưng sử dụng. Các thông tin này được sử dụng để kiểm tra việc tham gia khi tiếp nhận đăng ký hợp đồng, do đó tùy theo tình trạng, có trường hợp không thể nhận đăng ký.

SoftBank Corp. (Sau đây gọi là "Công ty chúng tôi") quy định và công bố nguyên tắc liên quan đến sử dụng và xử lý thông tin cá nhân (sau đây gọi là "Chính sách bảo mật".) với đối tượng là tất cả các thông tin cá nhân mà Công ty chúng tôi đã 
thu thập và sử dụng dựa theo "Luật về bảo vệ thông tin cá nhân (Điều luật 57 năm 2003)". Công ty chúng tôi tuân thủ Chính sách bảo mật này, đồng thời tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các thông tin cá nhân, trước hết là thông tin của khách hàng 
một cách an toàn và thích hợp hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem điện thoại di động SoftBank (chỉ hỗ trợ tiếng Nhật) hay trang chủ của SoftBank (www.softbank.jp/en/corp/group/sbm/privacy/) (chỉ hỗ trợ tiếng Anh).

Lưu ý khi sử dụng  Vui lòng không sử dụng và đặt ở những nơi có nhiều nước, mồ hôi, hơi ẩm, hơi nước, bụi, khói, v.v... Có thể là nguyên nhân gây ra hư hỏng, cháy, điện giật, v.v... Trường hợp sau đây vui lòng lưu ý vì có thể là nguyên nhân gây ra sự 
cố ẩm ướt. ・Trường hợp bỏ vào trong túi và bị ướt do mồ hôi. ・Trường hợp sử dụng bằng tay ướt. ・Trường hợp sử dụng dưới trời mưa. ・Trường hợp bỏ vào giỏ cùng với các đồ vật ẩm ướt. ・Trường hợp đặt ở bàn bị ướt. ・Trường hợp sử dụng ở 
nơi có nhiều khả năng bị ướt (giải trí, tắm rửa, v.v...). ・Trường hợp làm rơi trong nhà vệ sinh. ・Trường hợp làm rơi ở hồ bơi, sông, v.v... ・Trường hợp bỏ vào máy giặt. ・Trường hợp làm rơi trong bồn tắm.  Vì điện thoại di động SoftBank sử dụng sóng điện 
nên đối với những nơi không bắt được sóng điện (đường hầm, dưới lòng đất, vùng đồi núi, v.v...), cho dù là ở trong khu vực dịch vụ thì cũng không thể phát và nhận tin. Ngoài ra, ở những nơi có tình trạng sóng điện không tốt như trong phòng, chỗ khuất tòa 
nhà, khu vực sâu hay trong cặp, v.v... thì không thể phát và nhận tin. Di chuyển đến những nơi như thế này khi đang gọi điện thoại thì có trường hợp cuộc gọi bị gián đoạn giữa chừng, do đó rất mong quý khách thông cảm.  Đặc trưng phương thức kỹ thuật 
số của điện thoại di động SoftBank là liên tục duy trì chất lượng cuộc gọi cao, ổn định đến một mức giới hạn thấp của sóng điện. Theo đó, nếu vượt quá mức giới hạn này khi đang thực hiện cuộc gọi thì đương nhiên cuộc gọi cũng có thể bị ngắt đột ngột. Rất 
mong quý khách thông cảm.  Điện thoại di động SoftBank có tính bảo mật cao, tuy nhiên, liên quan đến việc sử dụng sóng điện, không thể nói là tuyệt đối không có khả năng bị nghe trộm. Vui lòng lưu ý kỹ để sử dụng.  Khi sử dụng cùng một lúc máy trợ 
thính và điện thoại di động SoftBank thì có thể bị lẫn tạp âm.  Khi sử dụng điện thoại di động SoftBank gần tivi, radio, máy điện thoại trong gia đình hay gần dàn âm của thanh xe hơi thì vui lòng lưu ý vì có thể gây ảnh hưởng (tiếng ồn).  Trường hợp hủy hợp 
đồng là do hoàn cảnh của khách hàng, chúng tôi không thể hoàn trả tiền thủ tục làm hợp đồng hay tiền mua sản phẩm, v.v...  Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc bồi thường các tổn hại, v.v... phát sinh vì lỡ mất cơ hội sử dụng trong 
cuộc gọi, v.v... do các nguyên nhân bên ngoài như hư hỏng sản phẩm, vận hành sai hoặc hết pin, v.v... nên rất mong quý khách thông cảm.  Về nội dung thông tin mà quý khách đã tự mình đăng ký trong điện thoại di động SoftBank và thẻ USIM, quý khách vui 
lòng ghi chú riêng ra, v.v... và bảo quản chúng. Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi khách hàng lỡ làm mất nội dung thông tin đã đăng ký, do đó rất mong quý khách thông cảm. <Về việc sử dụng máy điện thoại di động>  Trường hợp để máy điện 
thoại di động hay bộ pin vào trong túi, v.v... và mang theo, khi để cùng với các đồ vật kim loại như chìa khóa, bật lửa, vòng đeo cổ, v.v... có thể các đồ vật kim loại đó sẽ tiếp xúc với đầu tiếp nối của pin dẫn đến chạm điện, làm hư hỏng pin hay các đồ vật kim 
loại sẽ nóng lên, rất nguy hiểm. Khi mang theo trong người, vui lòng lưu ý để điện thoại vào hộp chuyên dụng hoặc tuyệt đối không để cùng với các đồ vật kim loại, v.v...  Vui lòng không tháo rời hoặc cải tạo. Có thể là nguyên nhân gây ra nóng, cháy, hư hỏng. 
 Vui lòng sử dụng sản phẩm tùy chọn như bộ pin hay bộ sạc chuyên dụng, v.v... Khi sử dụng các sản phẩm không phải là sản phẩm tùy chọn đã chỉ định thì chúng có thể là nguyên nhân gây ra nóng, cháy và hư hỏng.  Nếu hư hỏng phải ngừng sử dụng và 
nhanh chóng mang đi sửa.  Nếu bốc khói và có mùi lạ khi đang sử dụng hoặc đang sạc pin máy điện thoại thì phải ngừng sử dụng ngay lập tức và liên lạc đến nơi tiếp nhận mất mát - hư hỏng máy điện thoại của Công ty chúng tôi.

Nếu đang đặt máy trợ tim loại cấy ghép và máy khử rung tim loại cấy ghép thì vui lòng đem điện thoại di động cách xa chỗ đặt máy trợ tim, v.v... từ 22cm trở lên để sử dụng. Vui lòng đặc biệt lưu ý đối với các loại máy có chức năng BẬT/TẮT nguồn điện tự động.

Nỗ lực 1

Nỗ lực 2

Chúng tôi đang liên kết với cơ quan cảnh sát để tăng cường xác nhận nhân thân.

Có trường hợp thực hiện hạn chế sử dụng dịch vụ truyền thông 3G/4G LTE/dịch vụ truyền thông 4G của máy điện thoại di động/thiết 
bị truyền dữ liệu.

①Kiểm tra bằng bản gốc giấy  
tờ xác nhận nhân thân:

Có trường hợp thực hiện hạn chế dịch vụ truyền thông 3G/4G LTE/dịch vụ truyền thông 4G của máy điện thoại di động/thiết bị truyền dữ liệu 
tương ứng với các mục dưới đây để phòng ngừa sử dụng máy điện thoại di động/thiết bị truyền dữ liệu đã sử dụng giấy tờ giả mạo, v.v... để 
ký hợp đồng phi pháp cho các hành vi phạm tội như "lừa đảo chuyển tiền", v.v...
1.  Trường hợp có được bất chính từ hành vi phạm tội như trộm cắp (đánh cắp), lừa đảo, v.v... và các hành vi vi phạm pháp luật khác (vi phạm Luật phòng 

chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp, giả mạo văn bản, v.v...)
　　　Có thể bao gồm những máy có được bất chính trong những máy điện thoại di động/thiết bị truyền dữ liệu không được mua ở các cửa hàng chính hãng, các máy này thuộc  
　　　đối tượng bị hạn chế sử dụng, do đó vui lòng chú ý.
2. Trường hợp có giả mạo trong nội dung điền vào đơn đăng ký (họ tên, nơi ở, ngày tháng năm sinh, v.v...)
3. Trường hợp bưu phẩm như giấy yêu cầu thanh toán, v.v... của Công ty chúng tôi không thể gửi đến địa chỉ liên lạc đã ghi trong đơn đăng ký thuê bao
4. Trường hợp không thực hiện nghĩa vụ trả nợ (kể cả khoản nợ trả góp do ứng trước) hoặc có nguy cơ xảy ra như vậy cao

②Cung cấp thông tin cho cơ  
quan cảnh sát, v.v...:

Có trường hợp mất thời gian trong việc ký hợp đồng nên rất mong quý khách thông cảm.

Trường hợp cần xác nhận những nội dung ghi trong bằng lái xe, v.v... mà quý khách đã xuất trình khi tiếp nhận hợp đồng, có thể chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho cơ quan 
cảnh sát, v.v... những thông tin này để xác nhận nhân thân chính xác hơn.

 Trường hợp giả mạo, gian lận giấy tờ xác nhận nhân thân của bên liên quan trong hợp đồng, sử dụng các giấy tờ này để đăng ký điện thoại di động hoặc tự tiện đăng ký bằng tên của người khác 
là các hành vi tương ứng với tội giả mạo văn bản (Điều 155 Luật hình sự) và tội lừa đảo (Điều 246 Luật hình sự).  Khai báo giả dối các nội dung xác định nhân thân khi đăng ký điện thoại di động (họ 
tên, nơi ở, ngày tháng năm sinh) hay tự ý chuyển nhượng điện thoại di động do mình đứng tên, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng điện thoại di động do người khác đứng tên là các hành vi 
vi phạm Luật phòng chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp.

SoftBank Corp., Sở cảnh 
sát, Cảnh sát các tỉnh thành

Có thể xác nhận máy điện thoại di động bị hạn 
chế sử dụng mạng bằng website
[Xác nhận máy điện thoại di động bị hạn chế sử  
dụng mạng] 

www.softbank.jp/mobile/support/3g/restriction/
Từ điện thoại di động 3G >
http://mg.mb.softbank.jp/support/confirm.html

Truy cập

Về phí thủ tục khi thay đổi hợp đồng và thay đổi loại máy
Trường hợp thay đổi hợp đồng (thay đổi 3G với 4G LTE/4G) và thay đổi loại máy (thay đổi cùng đời máy) thì khách hàng cần phải đóng chi phí sau đây (chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu thanh toán 
cộng dồn với phí sử dụng).
■ Phí thủ tục thay đổi hợp đồng/Phí thủ tục thay đổi loại máy là 3.000 yên

Về "Phí dịch vụ phổ thông"
Khách hàng sử dụng điện thoại di động SoftBank cùng với việc bắt đầu sử dụng hệ thống dịch vụ phổ thông thì vui lòng chịu "Phí dịch vụ phổ thông".
 Hệ thống dịch vụ phổ thông là hệ thống mà toàn bộ công ty điện thoại sẽ phân chia để chi trả chi phí cần thiết nhằm đảm bảo một môi trường mà hộ gia đình nào trên toàn quốc cũng có thể sử dụng dịch vụ phổ thông (dịch vụ điện 
thoại không thể thiếu cho cuộc sống người dân như điện thoại thuê bao, điện thoại công cộng, truyền thông khẩn cấp, v.v...) do Công ty NTT East và NTT West cung cấp một cách công bằng và an toàn.  Hiệp hội các công ty viễn 
thông - Cơ quan hỗ trợ dịch vụ phổ thông sẽ xem xét lại chi phí nửa năm 1 lần đối với số tiền ứng với 1 số điện thoại (đơn giá số) mà công ty điện thoại chi trả, do đó có trường hợp chúng tôi sẽ thay đổi mức chi phí mà khách hàng sẽ 
chi trả tương ứng với nội dung đó. Ngoài ra, để biết thêm chi tiết về hệ thống dịch vụ phổ thông, vui lòng xác nhận trên trang chủ của Hiệp hội các công ty viễn thông (www.tca.or.jp) hoặc hướng dẫn qua điện thoại, FAX (03-3539-4830: 
Tiếp nhận 24 giờ, vui lòng đừng gọi nhầm số điện thoại). (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)
*  Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về Phí dịch vụ phổ thông. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

<Điểm lưu ý khi sử dụng hệ thống chuyển mạng giữ số (MNP)>  Không thể tiếp tục sử dụng địa chỉ mail do công ty điện thoại di động đang ký hợp đồng hiện tại phát hành.  Nếu hủy bỏ hợp đồng thì các dịch vụ (gói cước, 
dịch vụ giảm giá, v.v...) được cung cấp bởi công ty điện thoại di động đang ký hợp đồng hiện tại cũng sẽ mất theo.  Có trường hợp không thể tiếp tục sử dụng chuyển tiền điện tử hay nội dung, v.v... do nhà cung cấp nội dung 
cung cấp.  Trường hợp tham gia hợp đồng dịch vụ giảm giá như hợp đồng hàng năm, v.v... có trường hợp phát sinh chi phí thêm khi hủy bỏ hợp đồng.  Khách hàng cần phải sử dụng máy điện thoại di động được bán từ công ty 
điện thoại đi động sau khi thay đổi.  Tùy theo tình trạng hợp đồng, v.v... của khách hàng, có trường hợp khách hàng không thể hẹn trước trên điện thoại hay web di động (điều kiện chuyển mạng giữ số (MNP) sẽ dựa theo quy định 
của từng công ty).  Khi chuyển đổi MNP phải đóng lệ phí chuyển đổi MNP là 3.000 yên [Trường hợp hợp đồng tham gia mới là hợp đồng không mua điện thoại di động, dịch vụ trả trước Simple Style, hợp đồng trọn gói điện thoại 
thông minh, hợp đồng điện thoại di động Mimamori thì lệ phí chuyển đổi MNP cho đến cuối tháng của tháng yêu cầu thanh toán thứ 2 sau khi tham gia hợp đồng (đối với dịch vụ trả trước Simple Style là cuối tháng của tháng thứ 2 
sau khi tham gia hợp đồng) là 5.000 yên].

Nếu khách hàng sử dụng điện thoại di động của công ty khác thì vẫn có thể giữ nguyên số 
điện thoại và chuyển sang mạng SoftBank.Đang tiếp nhận chuyển mạng giữ số (MNP)

Liên hệ về việc chuyển mạng giữ 
số điện thoại (MNP) tại đây

Quầy liên hệ việc chuyển mạng giữ số (MNP) (thời gian tiếp nhận từ 9:00 ~ 20:00/chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)
■ Từ điện thoại di động của SoftBank……     5533   ■ Từ điện thoại thông thường……     0800-100-5533 (miễn phí)  Vui lòng đừng gọi nhầm số điện thoại.

Mang theo "Số hẹn MNP" đến cửa hàng SoftBank, đại lý SoftBank hay cửa hàng trực tuyến của SoftBank.
Vui lòng tham khảo mục "Những thứ cần chuẩn bị khi đăng ký" trong trang V-10 để biết các giấy tờ cần thiết khi đăng ký.

Đăng ký chuyển mạng giữ số (MNP) với công ty điện thoại di động đang tham gia hợp đồng hiện tại.
Quý khách vui lòng liên hệ với quầy hẹn chuyển mạng giữ số của công ty điện thoại di động đang sử dụng để nhận "Số hẹn MNP".

Bước 1

Bước 2

Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về nội dung dịch vụ đăng trên đó. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)
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INFORMATION■ Lưu ý khi sử dụng

Về việc hạn chế sử dụng　

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2010, trong trường hợp phát sinh cước phí thông tin nội dung nhiều lần hoặc khoản tiền lớn trong khoảng thời gian nhất định thì có trường hợp chúng tôi sẽ hạn chế việc sử dụng dịch vụ truyền 
thông 3G/dịch vụ truyền thông 4G LTE/4G hoặc hạn chế mua nội dung mới.

[Truyền thông không thuộc đối tượng áp dụng cước phí cố định]  Trường hợp sử dụng chức năng của một số loại máy (705NK, v.v...)  Trường hợp kết nối điện thoại di động với máy vi tính, v.v... bằng cáp USB, v.v... 
 Truyền thông gói tin bằng Access Internet Plus  Truyền dữ liệu di động bằng cách sử dụng thẻ kết nối của SoftBank  Lượng sử dụng ở nước ngoài (trừ khi áp dụng Gói cước không giới hạn ở Mỹ)  SMS quốc tế 
 S! Mail quốc tế (MMS)  SMS  Cuộc gọi  Truyền thông TV Call

 Để xác nhận với khách hàng vào giữa tháng việc phí truyền thông gói tin có thể sẽ rất cao, chúng tôi sẽ gửi mail (SMS) thông báo trong trường hợp vượt quá số tiền do Công ty chúng tôi quy định.

Ngay cả trường hợp sử dụng dịch vụ gói cước phí cố định cũng cần lưu ý vì sẽ có truyền thông không thuộc đối tượng áp dụng cố định.

■ Điều kiện thực hiện kiểm soát đường truyền tại dịch vụ gói cước phí cố định và gói cước của 4G/4G LTE

■ Điều kiện thực hiện kiểm soát đường truyền tại dịch vụ gói tin cố định và gói cước của 3G

 Có trường hợp nội dung này có thể thay đổi mà không báo trước, mong quý khách thông cảm.

1. Để đảm bảo tính công bằng trong sử dụng mạng và chất lượng đường truyền, có trường hợp chúng tôi thực hiện kiểm soát tốc độ đường truyền đối với một số 
khách hàng tham gia dịch vụ gói cước phí cố định và sử dụng đường truyền lưu lượng lớn trong khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, không ngắt đường truyền.

Đối tượng Giải thích

Truyền thông mà sử dụng VoIP (Voice over Internet Protocol) Dịch vụ chuyển đổi cuộc gọi thoại và cuộc gọi video, v.v... thành tín hiệu gói tin và thực hiện bằng cách truyền thông dữ liệu

Một phần của video, hình ảnh, v.v... Tập tin video như định dạng MPEG, AVI, MOV, v.v... tập tin hình ảnh như định dạng BMP, JPEG, GIF, v.v...

Truyền thông dữ liệu dung lượng lớn hoặc truyền thông gói tin liên tục trong thời 
gian dài Xem video, xem hình ảnh chất lượng cao, ứng dụng, trình duyệt web liên tục trong thời gian dài, v.v...

Dịch vụ và nội dung có kiểm soát khi sử dụng

 Khi sử dụng nội dung và dịch vụ, v.v... bên trên, có trường hợp chúng tôi sẽ kiểm soát tốc độ truyền thông hay thực hiện tối ưu hóa các loại tập tin (có trường hợp không thể khôi phục lại các dữ liệu đã được tối ưu hóa). Tuy nhiên, 
không ngắt đường truyền.  Khi truyền thông gói tin khác, có trường hợp chúng tôi sẽ thực hiện tối ưu hóa các loại tập tin nếu không ảnh hưởng đến truyền thông của khách hàng như có thể khôi phục lại các tập tin đã tối ưu hóa 
máy điện thoại, v.v...  Khi truyền thông gói tin, đối với dữ liệu thuộc phần không được hiển thị trên nội dung, v.v... có trường hợp sẽ lược bỏ khi tải xuống trong phạm vi không ảnh hưởng đến việc xem và đọc bình thường. Ngoài ra, 
không thể khôi phục lại các dữ liệu đã lược bỏ.  Truyền thông nằm ngoài truyền thông gói tin (cuộc gọi thoại hoặc TV Call, truyền thông Wi-fi do SoftBank cung cấp) không thuộc đối tượng kiểm soát.

2.  Chúng tôi sẽ thu thập, phân tích, tích lũy thông tin lưu lượng truyền thông để cung cấp đường truyền với chất lượng mạng tốt hơn nữa cho quý khách. Ngoài ra, 
cũng có trường hợp chúng tôi sẽ kiểm soát truyền thông đối với các truyền thông sau đây.

Gói cước Lưu lượng truyền thông gói tin Thời gian kiểm soát

Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn dành cho 4G LTE*1, Gói dữ liệu cố định sử 
dụng không giới hạn 4G, Gói dữ liệu cố định sử dụng không giới hạn 4G+*2, Gói truyền 
thông dữ liệu dành cho pháp nhân (4G)

Lượng truyền dữ liệu trong 3 ngày gần nhất (không bao gồm ngày hiện 
tại) là từ 1GB trở lên

Từ 6 giờ sáng của ngày hiện tại đến  
6 giờ sáng của ngày tiếp theo

Gói cước Lưu lượng truyền thông gói tin Thời gian kiểm soát

Gói dữ liệu cố định (điện thoại thông minh 3G)
Lượng truyền dữ liệu trong 3 ngày gần nhất (không bao gồm ngày hiện 
tại) là khoảng từ 1GB trở lên

Từ 6 giờ sáng của ngày hiện tại đến  
6 giờ sáng của ngày tiếp theo

Gói dữ liệu cố định (điện thoại di động 3G), Gói cước phí không giới hạn, Gói cước phí 
không giới hạn S

Lượng truyền dữ liệu tháng của 2 tháng trước là khoảng từ 366MB trở lên

Trong 1 tháng của tháng hiện tại
Trình duyệt trang web PC (bao gồm PC mail), trang web PC trực tiếp (chuyên dùng cho dòng X) Lượng truyền dữ liệu tháng của 2 tháng trước là khoảng từ 1,2GB trở lên

Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn, Gói cước phí cố định sử dụng không giới 
hạn dành cho điện thoại thông minh, Dịch vụ gói cước phí cố định chuyên dùng cho dịch vụ 
trả trước Simple Style (gói cước 2 ngày, gói cước 7 ngày, gói cước 30 ngày), dịch vụ gói 
cước phí cố định khác

Lượng truyền dữ liệu tháng của 2 tháng trước là khoảng từ 1,2GB trở lên

Gói dữ liệu cố định sử dụng không giới hạn dành cho ULTRA SPEED, Gói dữ liệu không 
giới hạn dành cho ULTRA SPEED, Gói dữ liệu không giới hạn

Đường truyền chính của gói dữ liệu không giới hạn: Lượng truyền dữ liệu 
tháng của 2 tháng trước khoảng từ 3,6GB trở lên

Trong 1 tháng của tháng hiện tại

Đường truyền phụ của gói dữ liệu không giới hạn: Lượng truyền dữ liệu 
cứ mỗi 24 giờ khoảng từ 366MB trở lên

Từ 9 giờ sáng của ngày hiện tại đến  
2 giờ sáng của ngày tiếp theo

*1 Dành cho các đối tượng khách hàng mua iPhone 5 trước ngày 19 tháng 9 năm 2013 và sử dụng Chương trình cước phí cố định 4G LTE (không hạn chế tốc độ truyền tin trong trường hợp vượt quá 7GB). Ngoài ra, trường hợp sử 
dụng đường truyền tương ứng mà không hạn chế tốc độ truyền tin sau khi hủy bỏ tùy chọn tethering cũng được áp dụng. *2 Lượng dữ liệu sử dụng được tính bằng cách cộng đường truyền chính với đường truyền phụ. Ngoài ra, 
đường truyền chính và đường truyền phụ sẽ được chọn tự động. Có thể xác nhận xem hiện tại đang sử dụng đường truyền nào trên màn hình thiết bị.  Có trường hợp nội dung bên trên và gói cước phí cố định, gói cước được áp 
dụng bị thay đổi.  Điều kiện thực hiện đường truyền phụ chia sẽ dữ liệu gói không giới hạn dành cho điện thoại thông minh (3G) là lượng truyền dữ liệu trong 3 ngày gần nhất (không bao gồm ngày hiện tại) khoảng từ 1GB trở lên. Tuy 
nhiên, điều kiện thực hiện đường truyền chính và đường truyền phụ chia sẽ dữ liệu dành cho điện thoại di động 3G là lượng truyền dữ liệu hàng tháng của 2 tháng trước đó khoảng từ 366MB trở lên. [Trường hợp ngoài khu vực phụ 
Gói cước dành cho truyền dữ liệu di động, Gói truyền thông dữ liệu dành cho pháp nhân (4G), Gói truyền thông dữ liệu dành cho pháp nhân (4G/LTE) và Gói dữ liệu dành cho pháp nhân] Có thể xác nhận trong hướng dẫn Gói 
cước Orange hoặc giấy yêu cầu thanh toán bằng văn bản. Có trường hợp tổng số gói tin được ghi trong mục phân loại "Gói phí truyền thông" của phiếu yêu cầu thanh toán trong tháng tương ứng (tuy nhiên, ngoại trừ số gói tin của 
"Wi-Fi điện thoại di động") nhiều hơn số gói tin ở trên ứng với mỗi dịch vụ gói cước phí cố định được áp dụng. [Trường hợp khu vực phụ Gói cước dành cho truyền dữ liệu di động, Gói truyền thông dữ liệu dành cho pháp nhân 
(4G), Gói truyền thông dữ liệu dành cho pháp nhân (4G/LTE) và Gói dữ liệu dành cho pháp nhân] Vui lòng tham khảo tiêu chuẩn sau đây. Trường hợp xem video (1.024Kbps, 5phút) là khoảng 300.000gói tin (38MB), trường hợp dữ 
liệu âm nhạc (128Kbps, 4phút) là khoảng 30.000 gói tin (khoảng 3,8MB) [Dịch vụ gói cước phí cố định dành riêng cho Dịch vụ trả trước Simple Style]  Với điều kiện là sử dụng dịch vụ truyền thông 3G.  Hàng tháng là bắt đầu từ 
ngày 1 của tháng dương lịch ~ cuối tháng mà không quan tâm đến thời gian đăng ký các gói cước của dịch vụ gói cước phí cố định.  Lưu lượng truyền thông gói tin hàng tháng là số gói tin tích lũy hàng tháng mà không quan tâm 
đến từng loại gói cước.  Chúng tôi sẽ thông báo bằng tin SMS cho khách hàng là đối tượng bị kiểm soát truyền thông vào đầu tháng của tháng trước thời gian thực hiện.

Vui lòng xác nhận tại trang chủ của SoftBank để biết thông tin chi tiết về nội dung dịch vụ đăng trên đó. (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)
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Tiếng Việt

V-10 Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có ghi chú đặc biệt

INFORMATION■ Về việc đăng ký

 Về các giấy tờ mà chúng tôi đã sao chép, chúng tôi không sử dụng ngoài mục đích xác nhận nhân thân chủ hợp đồng (tuy nhiên, vui lòng tham khảo bảng ghi trên đối với chủ hợp đồng là pháp nhân).  Khi đăng ký hợp đồng, có trường hợp 
khách hàng phải đóng tiền đặt cọc [dưới 100.000 yên cho 1 hợp đồng (không thuộc đối tượng chịu thuế), không lãi suất]. Ngoài ra, khi hoàn trả tiền đặt cọc do hủy bỏ hợp đồng, nếu có phí thanh toán thì chúng tôi sẽ khấu trừ vào tiền đặt cọc 
đó.  Tùy vào nội dung đăng ký, có trường hợp khách hàng phải chuẩn bị nhiều giấy tờ chứng nhận khác ngoài các giấy tờ nêu trên hoặc trong số các giấy tờ nêu trên. Rất mong quý khách thông cảm.  Đối với các giấy tờ chứng nhận mà 
khách hàng đã nộp cho chúng tôi, có trường hợp chúng tôi sẽ xác nhận nội dung tại nơi đã phát hành chúng.  Có trường hợp chúng tôi sẽ tạm dừng việc sử dụng và hủy bỏ hợp đồng của khách hàng nếu khách hàng giả mạo nội dung ghi 
trong đơn đăng ký hợp đồng (họ tên, địa chỉ, nơi liên lạc, v.v...) hoặc nếu các bưu phẩm như giấy yêu cầu thanh toán, v.v... từ Công ty chúng tôi không thể gửi đến khách hàng được do nội dung ghi trong đơn đăng ký hợp đồng không đầy đủ, 
v.v...  Có trường hợp chúng tôi có thể sẽ liên lạc để xác nhận với nơi liên lạc hoặc nơi đăng ký hợp đồng đã ghi.  Từ khi đăng ký cho đến khi hoàn tất thủ tục chuyển khoản mất khoảng từ 1 ~ 2 tháng. Xin lỗi vì bất tiện cho khách hàng, trong 
khoảng thời gian đó, khách hàng vui lòng thanh toán bằng mẫu đơn chuyển khoản đính kèm giấy yêu cầu thanh toán tại quầy giao dịch của bưu điện, Cơ quan tài chính có ghi ở mặt sau của giấy yêu cầu thanh toán hoặc tại cửa hàng tiện lợi. 
 Tại Công ty chúng tôi, chúng tôi có thể sẽ hạn chế sử dụng dịch vụ truyền thông 3G/dịch vụ truyền thông 4G LTE/4G được sử dụng trên máy điện thoại di động/thiết bị truyền thông dữ liệu có được bất chính do hành vi trộm cắp (lấy cắp) 
hay lừa đảo, v.v... và hành vi vi phạm pháp luật khác (vi phạm Luật phòng chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp, làm giả giấy tờ, v.v...) hoặc được sử dụng trên điện thoại di động/thiết bị truyền thông dữ liệu mà chưa hoàn thành các 
khoản nợ hay có nguy cơ đó cao (bao gồm nợ phí thanh toán theo từng đợt do trả ứng trước).  Tùy vào nội dung kiểm tra, có trường hợp khách hàng không được đăng ký hợp đồng dịch vụ truyền thông 3G/hợp đồng dịch vụ truyền thông 
4G LTE/4G/điện thoại vệ tinh và hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riêng biệt.  Đối với hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riêng biệt, hợp đồng dịch vụ truyền thông 3G/hợp đồng dịch vụ 
truyền thông 4G/4G LTE/điện thoại vệ tinh, sẽ giới hạn tối đa 3 hợp đồng ứng với 1 số điện thoại đi động. Ngoài ra, dù hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riệng biệt có dưới 3 hợp đồng đi nữa, tùy vào nội dung kiểm 
tra, có trường hợp khách hàng không được đăng ký hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riêng biệt mới.  Để xác nhận thông tin của người sử dụng, nếu có thể thì khách hàng vui lòng hợp tác cung cấp thông tin 
người sử dụng (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh).  Nội dung ghi trên là nội dung tại thời điểm ngày 30 tháng 5 năm 2016. Nội dung có thể bị thay đổi.

■ Khi tham gia mới, khách hàng vui lòng chuẩn bị một trong những thứ dưới đây phù hợp với phương pháp thanh toán phí sử dụng hàng tháng.

■ Vui lòng chuẩn bị một trong các giấy tờ xác nhận chủ hợp đồng dưới đây. Vui lòng mang theo giấy tờ bản gốc. Không tiếp nhận những trường hợp đăng ký bằng bản sao copy.

◎Những thứ chuẩn bị khi đăng ký
■ Khi tham gia mới khách hàng phải đóng chi phí ghi dưới đây.

[Luật phòng chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp được thi hành chính thức vào ngày 
1 tháng 4 năm 2006.]
 Theo "Luật phòng chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp*" đã được thi hành chính thức vào ngày 1 tháng 4 năm 
2006, doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động có nghĩa vụ thực hiện xác nhận nhân thân khi làm hợp đồng mới và thủ tục 
kế thừa chuyển nhượng.  Khi  làm hợp đồng mới và  thủ tục kế thừa chuyển nhượng, khách hàng vui  lòng chuẩn bị bản gốc 
của các giấy tờ xác nhận nhân thân dưới đây. Khách hàng mang theo bản gốc của các giấy tờ xác nhận nhân thân dưới đây để 
chúng tôi xác nhận nhân thân.  Trong trường hợp thực hiện thủ tục kế thừa chuyển nhượng thì cần phải có sự chấp thuận của 
Công ty chúng tôi (doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông liên lạc qua điện thoại mà khách hàng đã tham gia).  Thủ tục kế 
thừa chuyển nhượng mà không có sự chấp thuận của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông liên lạc qua điện thoại mà 
khách hàng đã tham gia sẽ bị cấm và bị áp dụng xử phạt theo "Luật phòng chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp".
*"Luật liên quan đến phòng chống sử dụng bất hợp pháp dịch vụ truyền thông qua điện thoại và xác nhận nhân thân, 
v.v... của chủ hợp đồng được thực hiện bởi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông liên lạc qua điện thoại"

Phí làm thủ tục hợp đồng*  
(tham gia mới)

3.000 yên

Tiền mua bộ tiêu chuẩn  
điện thoại di động

* Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu thanh toán cộng dồn với phí sử dụng.

Đối với khách hàng đã làm hợp đồng trả góp máy điện thoại di động, chúng tôi sẽ đăng ký tình trạng thanh toán cho Cơ quan thông tin tín dụng chỉ định/cá nhân (bao gồm cả thông tin khoản nợ chưa thanh toán). Vui lòng xác 
nhận thông tin chi tiết tại trang chủ của SoftBank (www.softbank.jp). (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)
 Trường hợp có thông tin chậm trễ thanh toán, v.v... trong Cơ quan thông tin tín dụng thì khách hàng không thể làm hợp đồng tín dụng khác. Ngoài ra, thông tin chậm trễ thanh toán sẽ lưu lại tại Cơ quan thông tin tín dụng trong vòng 5 
năm sau khi hoàn tất thanh toán, các thành viên tham gia khác có thể sử dụng để kiểm tra. [Lưu ý trường hợp người đứng tên thanh toán khác với chủ hợp đồng, * Vui lòng xác nhận đồng thời với chủ hợp đồng/người thanh toán.] 
 Đối tượng đối chiếu và đăng ký với Cơ quan thông tin tín dụng là thông tin của chủ hợp đồng, không phải người đứng tên thanh toán. Trường hợp chủ hợp đồng là trẻ vị thành niên và người giám hộ là người đứng tên thanh toán 
không thanh toán nợ thì xem như là khoản nợ của chủ hợp đồng là trẻ vị thành niên.  Sau khi hủy bỏ hợp đồng đường truyền, ngoài phí điện thoại còn phát sinh phần thanh toán tiền trả góp hàng tháng dựa vào hợp đồng mua trả góp 
hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riêng biệt (hợp đồng trung gian mua trả góp sản phẩm riêng biệt).

Đối với khách hàng đã được đăng ký hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riêng biệt (hợp đồng trung gian mua trả góp sản phẩm riêng biệt)

Người sử dụng thẻ tín dụng
[Thẻ tín dụng còn hạn sử dụng]

Người sử dụng ghi nợ tài khoản (chuyển khoản tiền gửi, thanh toán qua ngân hàng Japan Post Bank)
[Những thứ cần chuẩn bị] Thẻ rút tiền có tên của người chủ hợp đồng, hoặc sổ tài khoản tiết kiệm và 
dấu đăng ký cơ quan tài chính

* Có trường hợp không thể làm thủ tục chuyển khoản chỉ bằng thẻ rút tiền tại một số cửa hàng và một số cơ quan tài chính. Trường 
hợp làm thủ tục chỉ bằng thẻ rút tiền thì người đứng tên thẻ rút tiền phải đến cửa hàng và nhập mã số nhận dạng. Không thể làm thủ 
tục chỉ bằng thẻ rút tiền đối với tài khoản pháp nhân. Vui lòng xác nhận thông tin chi tiết về cơ quan tài chính, v.v... có thể làm thủ tục 
chỉ bằng thẻ rút tiền tại trang chủ của SoftBank (www.softbank.jp). (Chỉ hỗ trợ tiếng Nhật)

 Có thể sử dụng thẻ tín dụng có một trong các dấu ghi trên. Để sử dụng, người 
đứng tên thẻ tín dụng cần phải đến cửa hàng.

CASH CARD
00000-XXXX-0000-XXXX

Chỉ cần thẻ rút tiền là có thể làm thủ tục 
chuyển khoản trong cùng một ngày.*

Mất  khoảng 1 ~ 2  tháng để 
hoàn tất thủ tục chuyển khoản.

Thẻ rút tiền Tài khoản tiết kiệm + Dấu đăng 
ký cơ quan tài chính

hoặc hoặc

VISA MasterCard JCB
AMERICAN
EXPRESSDiners Club

Giấy phép lái xe  Giấy phép lái xe còn trong thời hạn hiệu lực do Ủy ban an toàn công an ở các tỉnh thành phát hành. Phải trùng với địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh đăng ký. Ngoài ra, 
trường hợp khác với địa chỉ đăng ký, cần có một trong các giấy tờ (a) hoặc (b) hoặc (c) (ngoại trừ giấy phép quốc tế). (Họ tên phải trùng với họ tên trong Giấy phép lái xe)C

 Thẻ bảo hiểm sức khỏe phải còn trong thời hạn hiệu lực và trùng với địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh đăng ký.  Giấy chứng nhận các mục ghi chép trong thẻ cư trú/Hóa đơn phí công cộng (hóa đơn thanh toán 
tiền điện, ga thành phố, nước)/Bản in do cơ quan có thẩm quyền ban hành phải là các giấy tờ được in ấn trong vòng 3 tháng tính từ ngày phát hành. Phải trùng với địa chỉ, họ tên đăng ký.  Về bản in do Cơ quan có 
thẩm quyền phát hành phải có chữ in của Cơ quan có thẩm quyền - nơi phát hành, và phải có chữ in địa chỉ và họ tên đăng ký.  Ngoại trừ dịch vụ trả trước Simple Style.

 Về Giấy đồng ý của người giám hộ, người giám hộ vui lòng tự mình ghi và đóng dấu.  Chúng tôi không thể tiếp nhận đăng ký của trẻ dưới 12 tuổi.  Khi trẻ vị thành niên đăng ký hợp đồng, về nguyên tắc cần phải 
đi cùng với người giám hộ.  Về nguyên tắc, trường hợp trẻ từ 12 tuổi ~ dưới 16 tuổi đăng ký hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riêng biệt thì phải thanh toán bằng tài khoản hoặc thẻ tín 
dụng đứng tên người giám hộ.

Giấy tờ xác nhận nhân thân của người giám hộ  
(Một trong các giấy tờ A B C D E F G  Tuy nhiên, không cần giấy tờ (a), (b), (c))

Một trong các giấy tờ xác nhận nhân thân 
A B C D E F G  

Giấy đồng ý của người giám hộ  
do Công ty chúng tôi quy định

Một trong các giấy tờ 

A B C D E F G
Một trong các giấy tờ 

A B C D E F G
Giấy tờ xác nhận nhân thân của 

chủ hợp đồng đại diện

 Trường hợp bổ sung thêm vào dịch vụ giảm giá cho gia đình đã tham gia trước đó, chúng tôi sẽ đối chiếu với thông tin đăng ký của một trong các chủ hợp đồng thuộc nhóm dịch vụ giảm giá cho gia đình.  Trường 
hợp cùng họ và khác địa chỉ thì phải có Thẻ bảo hiểm địa điểm từ xa (một trong các chủ hợp đồng thuộc nhóm dịch vụ giảm giá cho gia đình được ghi trong cùng một thẻ bảo hiểm).  Có trường hợp không thể tham 
gia dịch vụ giảm giá cho gia đình theo tiêu chuẩn của Công ty chúng tôi.  Ngoài ra, cũng tiếp nhận đối với trường hợp có thể xác nhận quan hệ gia đình bằng "Giấy chứng nhận các mục ghi chép trong thẻ cư trú" hay 
"Giấy tờ chứng minh đối tác cùng giới".

○Có thể xác nhận trùng địa chỉ với một trong các chủ hợp đồng thuộc nhóm dịch vụ giảm giá cho gia đình.

Giấy tờ xác nhận nhân thân của người tham gia 
dịch vụ giảm giá cho gia đình

Hộ chiếu Nhật Bản  Hộ chiếu còn trong thời hạn hiệu lực, phải trùng với địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh đăng ký. Ngoài ra, trường hợp khác với địa chỉ đăng ký, cần có một 
trong các giấy tờ (a) hoặc (b) hoặc (c). (Họ tên phải trùng với họ tên trong hộ chiếu Nhật Bản)D

Thẻ mã số cá nhân
(My number card)

 Hộ chiếu còn trong thời hạn hiệu lực, phải trùng với địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh đăng ký. Ngoài ra, trường hợp khác với địa chỉ đăng ký, cần có một 
trong các giấy tờ (a) hoặc (b) hoặc (c). (Họ tên phải trùng với họ tên trong Thẻ mã số cá nhân)  Không tiếp nhận thẻ thông báo của Thẻ mã số cá nhân như là 
một giấy tờ chứng nhận nhân thân. (Không thể tiếp nhận nó như là một hồ sơ đối chiếu)

E

Thẻ bảo hiểm  
sức khỏe

Giấy chứng nhận các mục 
ghi chép trong thẻ cư trú Hóa đơn phí công cộng hoặchoặc Bản in do cơ quan có thẩm quyền ban hành(a) (b) (c)F

 Phải có ghi ngày phát hành hoặc còn trong thời hạn hiệu lực đối với những thứ có ghi thời hạn hiệu lực.  Ảnh khuôn mặt, địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm 
sinh được ghi trên đó và phải trùng với địa chỉ, tên, ngày tháng năm sinh đăng ký. Ngoài ra, trường hợp khác với địa chỉ đăng ký, cần có một trong các giấy tờ 
(a) hoặc (b) hoặc (c). (Họ tên trùng với họ tên ghi trong Sổ tay người bị khuyết tật thân thể, Sổ tay chăm sóc y tế cho trẻ em khuyết tật hoặc Sổ tay phúc lợi xã 
hội cho người bị rối loạn tâm thần)

Sổ tay người bị khuyết tật thân thể 
hoặc Sổ tay chăm sóc y tế cho trẻ em 
khuyết tật hoặc Sổ tay phúc lợi xã hội 

cho người bị rối loạn tâm thần
G

 Giấy chứng nhận còn trong thời hạn hiệu lực.  Giấy chứng nhận có ghi địa chỉ hiện tại. (Cần hồ sơ đối chiếu trong trường hợp địa chỉ ghi sai hoặc không có 
ghi địa chỉ).

Giấy chứng nhận người  
thường trú đặc biệtB

 Trường hợp thời hạn cư trú không đáp ứng được thời hạn hợp đồng trả góp thì chúng tôi không thể tiếp nhận hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riêng biệt.  Trường 
hợp thời hạn cư trú không đáp ứng được tiêu chuẩn của Công ty chúng tôi thì không thể tham gia hợp đồng Super Bonus/hợp đồng trọn gói điện thoại thông minh.  Những người có tư cách cư trú 
là "Không có tư cách" thì không thể đăng ký.  Hộ chiếu nước ngoài phải còn trong thời hạn hiệu lực và địa chỉ, họ tên, ngày tháng năm sinh phải trùng với thông tin khi đăng ký.  Những người có tư 
cách lưu trú là "Người thường trú thông thường" thì không cần hộ chiếu nước ngoài.  Thứ có ghi địa chỉ hiện tại (cần hồ sơ đối chiếu trong trường hợp địa chỉ ghi sai hoặc không có ghi địa chỉ).

Thẻ cư trú + Hộ chiếu nước ngoàiA

H

I

Mẫu (bản sao) đăng ký 
(bản gốc trong vòng 3 tháng tính từ ngày phát hành)J

Giấy chứng nhận hạng mục hiện tại (lý lịch) 
(bản gốc trong vòng 3 tháng tính từ ngày phát hành)K

Giấy chứng nhận con dấu 
(bản gốc trong vòng 3 tháng tính từ ngày phát hành)L  Dựa trên thông tin ghi trong giấy tờ xác nhận tại tịch của người đến cửa hàng (số điện thoại, địa chỉ E-mail, địa chỉ, v.v...), có trường hợp 

SoftBank sẽ thông báo về sản phẩm, dịch vụ, chiến dịch khuyến mãi, v.v... của SoftBank và nhà cung cấp nội dung.

Giấy tờ xác nhận 
tại tịch của người 
đến cửa hàng

Con dấu của 
pháp nhân

1 trong các điểm ghi dưới đây
・Thẻ nhân viên 
・Danh thiếp
・ Thẻ bảo hiểm sức khỏe có ghi 

nơi làm việc

Giấy tờ xác nhận 
nhân thân của 
người đến cửa 

hàng

Một trong các giấy tờ

A B C D
E F G


