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Cần [Đăng ký]
[Khách hàng đăng ký mới của SoftBank]
Áp dụng từ tháng đăng ký
[Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của SoftBank]
Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp

Ultra Giga Monster Plus

PRICE PLAN Gói cước sử dụng

iPhone

Điện Thoại Thông Minh 4G

V-1 Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

▪Cước phí nghe gọi và cước phí truy cập mạng ghi ở phần V-1 sẽ khác nhau khi sử dụng dịch vụ quốc tế. Chi tiết xem ở phần V-9. Cũng có trường hợp thực hiện hạn chế việc truyền dữ liệu ở một phần hoạt động truyền dữ liệu. Chi tiết tham khảo phần V-10.

Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có thông báo cụ thể.

Tiếng Việt

【Gói Giga No Count】▪Chương trình Giga No Count áp dụng cho một số đối tượng dịch vụ. Vui lòng xác nhận chi tiết tại (https://u.softbank.jp/2MhiOMn). Ngoài ra, cũng có trường hợp không áp dụng Giga No Count khi sử dụng một số dịch vụ thuộc phạm vi đối tượng dịch vụ Giga No Count (như 
gọi điện thoại LINE, v.v...). Vui lòng xác nhận chi tiết tại (https://www.softbank.jp/mobile/price_plan/data/ultragiga-monster-plus/caution/).▪Khi sử dụng dịch vụ trả phí cần thanh toán riêng cho từng công ty.▪Khi truyền dữ liệu có thể sẽ không được áp dụng Giga No Count dù thuộc đối tượng 
áp dụng Giga No Count do những nguyên nhân kỹ thuật như truyền dữ liệu thông qua VPN (Virtual Private Network), v.v...▪Trong khoảng thời gian nhất định nếu có lượng dữ liệu lớn được truyền liên tục và công ty chúng tôi cho rằng dữ liệu truyền một cách máy móc thì chúng tôi có thể sẽ hạn 
chế tốc độ truyền dữ liệu.▪Đối tượng dịch vụ áp dụng Giga No Count sau này có thể sẽ thay đổi hoặc tăng thêm. Nội dung thay đổi hoặc tăng thêm cũng áp dụng cho các khách hàng đang tham gia gói Dữ liệu cố định 50 GB+.  【Gói cước điện thoại cơ bản】▪Gói cước điện thoại cơ bản (hợp đồng 
2 năm) là hợp đồng có đơn vị thời gian 2 năm (hợp đồng tự động gia hạn). Trường hợp hủy hợp đồng ở tháng không phải tháng gia hạn hợp đồng (tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo sau khi hết hạn hợp đồng và các tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo nữa) thì sẽ bị mất phí hủy hợp đồng (9.500 
yên). Ngoài ra khi hủy hợp đồng vào đúng tháng gia hạn hợp đồng, v.v... áp dụng giảm giá được tính cho đến phần sử dụng của tháng trước đó, phần sử dụng của tháng thực hiện hủy sẽ không được áp dụng giảm giá. Gọi điện thoại trong nước cho người ngoài gia đình tính cước giá 20 yên/30 giây. 
Cước phí khi không tham gia hợp đồng 2 năm là 4.200 yên/tháng (bao gồm cước phí truy cập mạng), và cước phí khi tham gia hợp đồng 2 năm (gói tùy chọn) là 1.800 yên/tháng (bao gồm cước phí truy cập mạng). Với hợp đồng 2 năm (gói tùy chọn) thì sau khi tham gia từ năm thứ 3 (tháng thứ 25) 
trở đi, dù hủy hợp đồng bất cứ khi nào cũng không mất phí hủy hợp đồng. Có thể an tâm sử dụng mà không cần quan tâm đến tháng gia hạn hợp đồng. Cũng có thể chọn gói cước không ký hợp đồng 2 năm. Trường hợp không ký hợp đồng 2 năm, có thể mua điện thoại thông minh áp dụng chương 
trình ưu đãi New Super Bonus (giảm giá hàng tháng).  【Tùy chọn bán cố định/Tùy chọn cố định】▪Không áp dụng cho gọi điện thoại miễn phí. Gọi điện thoại miễn phí không áp dụng cho cước điện thoại gọi đến các số điện thoại mà công ty khác thiết lập trả phí như cước điện thoại chuyển vùng 
quốc tế, cước gọi điện quốc tế, dịch vụ điện thoại vệ tinh SoftBank, quay số tra cứu, 0180, 0570, v.v... hay tổng đài tra cứu số điện thoại (104), v.v... Ngoài các số điện thoại mà SoftBank chỉ định (sử dụng dịch vụ điện thoại do công ty khác cung cấp gọi đến số điện thoại xác định) sẽ không được gọi 
miễn phí do sai lệch với mục đích cung cấp dịch vụ này. Chi tiết vui lòng xem tại đây. (https://www.softbank.jp/mobile/set/data/legal/spguide/pdf/sp_sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf)  【Ultra Giga Monster+】▪Trường hợp lượng dữ liệu sử dụng mỗi tháng vượt quá 50 GB, tốc độ truyền dữ liệu 
tối đa khi truyền/nhận dữ liệu sẽ chậm xuống còn 128 Kbps cho đến cuối tháng yêu cầu thanh toán.▪Khi vượt quá 50 GB, có thể mua thêm dữ liệu để sử dụng không bị hạn chế tốc độ.▪Thông báo/bắt đầu giảm tốc độ truyền dữ liệu bằng tin nhắn SMS. Nếu không cần thông báo, có thể chỉnh tắt 
cài đặt tại My SoftBank.▪Khi đăng ký gói dữ liệu cố định 50GB+ và dữ liệu cố định Mini Monster, phí sử dụng hàng tháng cho dịch vụ không giới hạn tốc độ đường truyền là 500 yên/tháng.▪Không thể đăng ký Chia sẻ dữ liệu gia đình và Chia sẻ dữ liệu trong công ty.▪Nếu đăng ký “Anshin Filter”, 
sẽ có một số dịch vụ không thể xem được do giới hạn độ tuổi. Chi tiết vui lòng xem tại trang dịch vụ “Anshin Filter” (https://www.softbank.jp/mobile/service/fi ltering/anshin-filter/).  【Chiến dịch khuyến mại dùng thả ga dung lượng Giga】▪Đối tượng của chiến dịch khuyến mại này là những 
khách hàng được áp dụng “Dữ liệu cố định 50 GB+” đến ngày 7/4/2019, chấm dứt áp dụng theo như thời gian bên dưới. Ngoài ra, sau khi chiến dịch khuyến mại này kết thúc, nếu sử dụng các dịch vụ không thuộc đối tượng áp dụng gói Giga No Count thì sẽ tiêu tốn lưu lượng truyền dữ liệu.  ◯Ngày 
kết thúc yêu cầu là ngày 10: đến ngày 10/4/2019  ◯Ngày kết thúc yêu cầu là ngày 20: đến ngày 20/4/2019  ◯Ngày kết thúc yêu cầu là ngày cuối tháng: đến ngày cuối tháng 4/2019▪Giới hạn truyền dữ liệu trong phạm vi Nhật Bản.▪Không áp dụng cho gửi và nhận tin nhắn SMS.▪Trong khoảng 
thời gian nhất định nếu có lượng dữ liệu lớn được truyền liên tục và công ty chúng tôi cho rằng dữ liệu truyền một cách máy móc thì chúng tôi có thể sẽ hạn chế tốc độ truyền dữ liệu.  【Giảm giá sử dụng 1 năm】▪Cũng áp dụng cho hợp đồng đơn lẻ USIM.  〇Điều kiện sử dụng▪Dịch vụ cước phí 
được áp dụng vào thời điểm mua máy đang áp dụng hoặc đăng ký.▪Chưa bao giờ áp dụng giảm giá sử dụng 1 năm.▪Trong trường hợp đang áp dụng chương trình giảm giá này, chương trình giảm giá hàng tháng và giảm giá chuyên dụng đơn lẻ USIM không được áp dụng.▪Khi số tiền giảm giá 
nhiều hơn giá cước của đối tượng giảm giá, phần vượt quá sẽ không chuyển sang tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo. Nếu tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo thỏa mãn điều kiện sử dụng thì sẽ được áp dụng giảm giá trong 12 tháng và sẽ trở thành tháng thanh toán đầu tiên. Việc giảm giá cho 
đường truyền đang sử dụng sẽ bị chấm dứt đối với các trường hợp tương ứng sau đây.▪Hủy, thay đổi dịch vụ cước phí áp dụng, chấm dứt vì các lý do khác.▪Tham gia Dịch vụ bảo lưu trữ số điện thoại/địa chỉ thư điện tử.▪Hủy hợp đồng đường truyền.  【Giảm giá gói cước gia đình+】▪Từ giá 
cước cố định của “Dữ liệu cố định 50GB” và “Dữ liệu cố định 50GB+”, giảm giá ứng với tổng số đường truyền “Dữ liệu cố định 50GB”, “Dữ liệu cố định 50GB+” và “Dữ liệu cố định Mini Monster” trong cùng nhóm giảm giá cho gia đình. Không giảm giá từ giá cước cố định của “Dữ liệu cố định Mini 
Monster”.  〇Điều kiện áp dụng▪Trong cùng nhóm giảm giá cho gia đình phải có ít nhất 2 đường truyền đang áp dụng hoặc đang đăng ký gói “Dữ liệu cố định 50GB”, “Dữ liệu cố định 50GB+”, “Dữ liệu cố định Mini Monster”.▪Giảm giá được áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán thỏa mãn điều kiện 
sử dụng (Giảm 2.000 yên cho tháng yêu cầu thanh toán hợp đồng trong trường hợp tham gia hợp đồng mới đồng thời áp dụng gói dữ liệu phí cố định và gói cước giảm giá dành cho hộ gia đình. Tham gia vào giữa tháng, số tiền giảm sẽ được tính theo ngày).▪Nếu đăng ký dịch vụ nằm ngoài điều 
kiện sử dụng, giảm giá sẽ kết thúc vào cuối tháng yêu cầu thanh toán đăng ký. Tuy nhiên, nếu đã hủy hợp đồng với SoftBank hoặc đã tham gia “Dịch vụ bảo lưu số điện thoại/địa chỉ thư điện tử”, giảm giá này sẽ kết thúc vào cuối tháng yêu cầu thanh toán trước đó.  【Giảm giá cho gói cước gia 
đình đi kèm lắp mạng Hikari】▪Tùy vào dịch vụ viễn thông cố định mà sẽ áp dụng hoặc không áp dụng giảm giá kể từ năm thứ 3 trở đi.  【Giảm giá khi đổi Điện thoại phổ thông ➡ Điện thoại thông minh】  〇Điều kiện áp dụng▪Áp dụng khi đăng ký hợp đồng 2 năm hoặc hợp đồng 2 năm (gói 
tùy chọn) đối với hợp đồng mới kèm theo khi mua máy, hoặc đối với dịch vụ cước phí được áp dụng cùng lúc với khi đổi máy.▪Trong trường hợp đổi máy, máy được sử dụng trước khi đổi phải là điện thoại di động của SoftBank, của Mimamori hoặc của Anshin Family.▪Trường hợp chuyển mạng 
giữ số (MNP) chỉ được áp dụng cho điện thoại di động của các công ty khác có thể hiển thị số điện thoại của khách hàng (Điện thoại di động kiểu cũ/Điện thoại phổ thông), PHS hoặc điện thoại di động dành cho trẻ em.  【Giảm giá sử dụng 1 năm/Giảm giá khi đổi Điện thoại phổ thông ➡ Điện 
thoại thông minh】  Nếu tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo thỏa mãn điều kiện sử dụng thì sẽ được áp dụng giảm giá trong 12 tháng và sẽ trở thành tháng thanh toán đầu tiên. Việc giảm giá cho đường truyền đang sử dụng sẽ bị chấm dứt đối với các trường hợp tương ứng sau đây.▪Hủy, thay 
đổi dịch vụ cước phí áp dụng, chấm dứt vì các lý do khác.▪Tham gia Dịch vụ bảo lưu trữ số điện thoại/địa chỉ thư điện tử.▪Hủy hợp đồng đường truyền.▪Không thuộc đối tượng áp dụng do không ký hợp đồng 2 năm.

Gói Giga No Count xài thả ga không tốn lưu lượng áp dụng cho 8 dịch vụ sau đây

50GB

5.480 yên~
(6.480 yên~)

Không áp dụng giảm 
giá gói cước gia đình+

(trong 1 năm) 4.980 yên~
(5.980 yên~)

(trong 1 năm) 3.980 yên~
(4.980 yên~)

(trong 1 năm) 3.480 yên~
(4.480 yên~)

(trong 1 năm)

5.980 yên/tháng

-1.000 yên/tháng

-1.000 yên/tháng

-500 yên/tháng -1.500 yên/tháng -2.000 yên/tháng

1.500 yên/tháng 
(hợp đồng 2 năm)

Thoải mái gọi điện thoại trong nước tối đa 5 phút 1 cuộc gọi
Tùy chọn bán cố định 500 yên/tháng

Gọi điện thoại trong nước không giới hạn
Tùy chọn cố định 1.500 yên/tháng

1.800 yên/tháng (Gói tùy chọn hợp đồng 2 năm)　4.200 yên/tháng (không ký hợp đồng 2 năm) 
▪Áp dụng mức giảm giá khác nhau tùy theo việc ký/không ký hợp đồng 2 năm

Gia đình càng đông người, giá tiền càng giảm! Gói Mini Monster cũng được tính là đối tượng áp dụng “Giảm giá gói cước gia đình+”!

Ngay lúc này trong thời gian áp dụng chương trình, tất cả dịch vụ đều áp dụng Gói Giga No Count!  
Thời gian có hạn!  Áp dụng “Chiến dịch khuyến mại dùng thả ga dung lượng Giga” (đến ngày 7/4/2019)

Dữ liệu cố định 
50 GB+

Giảm giá gói cước gia đình+

Gói cước điện thoại cơ bản
Gói cước cơ bản 

(khi tham gia hợp đồng 2 năm) 
+ Cước phí truy cập mạng 300 yên/tháng
(Cước điện thoại dùng bao nhiêu trả bấy 

nhiêu 20 yên/30 giây)

Giảm giá sử dụng 1 năm
Không áp dụng cho đối tượng không ký hợp 

đồng 2 năm

Giảm giá cho gói cước gia 
đình đi kèm lắp mạng Hikari
Phí dịch vụ viễn thông cố định được tính riêng

1 người 2 người 3 người 4 ngườiPhí sử dụng 
hàng tháng

Khi áp dụng giảm giá cho gói cước 
gia đình đi kèm lắp mạng Hikari, 

giảm giá sử dụng 1 năm, 
giảm giá gói cước gia đình+

Phí dịch vụ viễn thông 
cố định được tính riêng

(từ năm thứ 2 trở đi)

■ Chi tiết phí hàng tháng

Gói cước điện thoại cơ bản (Gói tùy chọn/Hợp đồng 2 năm) không áp dụng giảm giá hàng tháng. ▪Cũng có thể chọn gói cước không ký hợp đồng 2 năm. Trường hợp không ký hợp đồng 2 năm, có thể mua 
điện thoại thông minh áp dụng chương trình ưu đãi New Super Bonus (giảm giá hàng tháng).

■ Yahoo! Premium Khách hàng đang sử dụng gói cước điện thoại cơ bản có thể sử dụng dịch vụ [Yahoo! Premium] do Công ty cổ phần Yahoo cung cấp với cùng một cước phí cơ bản.
　▪Sau khi thiết lập đăng nhập trên điện thoại thông minh vui lòng làm theo “Hướng dẫn sử dụng Yahoo! Premium”.

Gói cước sử dụng



Cần [Đăng ký]
[Khách hàng đăng ký mới của SoftBank] 
Áp dụng từ tháng đăng ký
[Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của 
SoftBank] 
Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp

Mini Monster

PRICE PLAN Gói cước

iPad

Máy tính bảng

Tiếng Việt

Chỉ dành cho phần đã sử dụng! Từ 1.980 yên~ (Tối đa 1GB/1 năm)

0~1GB ~2GB ~5GB ~50GB

 

 

1.980 yên~
(2.980 yên~)

(trong 1 năm)

Năm đầu tiên từ

1.980 yên~

Năm đầu tiên từ

3.980 yên~

Năm đầu tiên từ

5.480 yên~

Năm đầu tiên từ

6.480 yên~

0 yên~/1 năm

Năm đầu tiên từ

2.000 yên~

Năm đầu tiên từ

3.500 yên~

Năm đầu tiên từ

4.500 yên~

3.980 yên~
(4.980 yên~)

(trong 1 năm) 5.480 yên~
(6.480 yên~)

(trong 1 năm) 6.480 yên~
(7.480 yên~)

(trong 1 năm)

Được tính là đối tượng áp dụng “Giảm giá gói cước gia đình+” (Không áp dụng giảm giá)

4.480 yên/tháng 5.980 yên/tháng 6.980 yên/tháng2.480 yên/tháng

-1.000 yên/tháng

-1.000 yên/tháng

iPhone, điện thoại thông minh 4G

Đổi điện thoại phổ thông 
sang điện thoại thông minh

Dữ liệu cố định 
Mini Monster

Giảm giá gói cước gia đình+

Giảm giá khi đổi Điện thoại phổ thông 
➡ Điện thoại thông minh

0
GB

1
GB

2
GB

5
GB

50
GB

Phí sử dụng 
hàng tháng
Khi áp dụng Giảm giá cho gói cước 
gia đình đi kèm lắp mạng Hikari, 

giảm giá sử dụng 1 năm
Phí dịch vụ viễn thông cố định được tính riêng

(từ năm thứ 2 trở đi)

Gói cước điện thoại cơ bản
Gói cước cơ bản 

(khi tham gia hợp đồng 2 năm) 
+ Cước phí truy cập mạng 300 yên/tháng
(Cước điện thoại dùng bao nhiêu trả bấy 

nhiêu 20 yên/30 giây)

Giảm giá cho gói cước gia 
đình đi kèm lắp mạng Hikari
Phí dịch vụ viễn thông cố định được tính riêng

Giảm giá sử dụng 1 năm
Không áp dụng cho đối tượng không ký hợp 

đồng 2 năm

【Gói cước điện thoại cơ bản】▪Gói cước điện thoại cơ bản (hợp đồng 2 năm) là hợp đồng có đơn vị thời gian 2 năm (hợp đồng tự động gia hạn). Trường hợp hủy hợp đồng ở tháng không phải tháng gia hạn hợp đồng (tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo sau khi hết hạn hợp đồng và các tháng yêu 
cầu thanh toán tiếp theo nữa) thì sẽ bị mất phí hủy hợp đồng (9.500 yên). Ngoài ra khi hủy hợp đồng vào đúng tháng gia hạn hợp đồng, v.v... áp dụng giảm giá được tính cho đến phần sử dụng của tháng trước đó, phần sử dụng của tháng thực hiện hủy sẽ không được áp dụng giảm giá. Gọi điện 
thoại trong nước cho người ngoài gia đình tính cước giá 20 yên/30 giây. Cước phí khi không tham gia hợp đồng 2 năm là 4.200 yên/tháng (bao gồm cước phí truy cập mạng), và cước phí khi tham gia hợp đồng 2 năm (gói tùy chọn) là 1.800 yên/tháng (bao gồm cước phí truy cập mạng). Với hợp đồng 
2 năm (gói tùy chọn) thì sau khi tham gia từ năm thứ 3 (tháng thứ 25) trở đi, dù hủy hợp đồng bất cứ khi nào cũng không mất phí hủy hợp đồng. Có thể an tâm sử dụng mà không cần quan tâm đến tháng gia hạn hợp đồng. Gói cước điện thoại cơ bản (Gói tùy chọn/Hợp đồng 2 năm) không áp dụng 
giảm giá hàng tháng. Cũng có thể chọn gói cước không có hợp đồng 2 năm. Trường hợp không ký hợp đồng 2 năm, có thể mua điện thoại thông minh áp dụng chương trình ưu đãi New Super Bonus (giảm giá hàng tháng).  【Tùy chọn bán cố định/Tùy chọn cố định】▪Không áp dụng cho gọi điện 
thoại miễn phí. Gọi điện thoại miễn phí không áp dụng cho cước điện thoại gọi đến các số điện thoại mà công ty khác thiết lập trả phí như cước điện thoại chuyển vùng quốc tế, cước gọi điện quốc tế, dịch vụ điện thoại vệ tinh SoftBank, quay số tra cứu, 0180, 0570, v.v... hay tổng đài tra cứu số điện 
thoại (104), v.v... Ngoài các số điện thoại mà SoftBank chỉ định (sử dụng dịch vụ điện thoại do công ty khác cung cấp gọi đến số điện thoại xác định) sẽ không được gọi miễn phí do sai lệch với mục đích cung cấp dịch vụ này. Chi tiết vui lòng xem tại đây. (https://www.softbank.jp/mobile/set/data/le-
gal/spguide/pdf/sp_sumahodai_numberlist_kiyaku.pdf)  【Giảm giá sử dụng 1 năm】▪Cũng áp dụng cho hợp đồng đơn lẻ USIM.  〇Điều kiện sử dụng▪Dịch vụ cước phí được áp dụng vào thời điểm mua máy đang áp dụng hoặc đăng ký.▪Chưa bao giờ áp dụng giảm giá sử dụng 1 năm.▪Trong 
trường hợp đang áp dụng chương trình giảm giá này, chương trình giảm giá hàng tháng và giảm giá chuyên dụng đơn lẻ USIM không được áp dụng.▪Khi số tiền giảm giá nhiều hơn giá cước của đối tượng giảm giá, phần vượt quá sẽ không chuyển sang tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo. Nếu 
tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo thỏa mãn điều kiện sử dụng thì sẽ được áp dụng giảm giá trong 12 tháng và sẽ trở thành tháng thanh toán đầu tiên. Việc giảm giá cho đường truyền đang sử dụng sẽ bị chấm dứt đối với các trường hợp tương ứng sau đây.▪Hủy, thay đổi dịch vụ cước phí áp dụng, 
chấm dứt vì các lý do khác.▪Tham gia Dịch vụ bảo lưu trữ số điện thoại/địa chỉ thư điện tử.▪Hủy hợp đồng đường truyền.  【Giảm giá gói cước gia đình+】▪Từ giá cước cố định của “Dữ liệu cố định 50GB” và “Dữ liệu cố định 50GB+”, giảm giá ứng với tổng số đường truyền “Dữ liệu cố định 50GB”, 
“Dữ liệu cố định 50GB+” và “Dữ liệu cố định Mini Monster” trong cùng nhóm giảm giá cho gia đình. Không giảm giá từ giá cước cố định của “Dữ liệu cố định Mini Monster”.  〇 Điều kiện áp dụng▪Trong cùng nhóm giảm giá cho gia đình phải có ít nhất 2 đường truyền đang áp dụng hoặc đang đăng 
ký gói “Dữ liệu cố định 50GB”, “Dữ liệu cố định 50GB+”, “Dữ liệu cố định Mini Monster”.▪Giảm giá được áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán thỏa mãn điều kiện sử dụng (Giảm 2.000 yên cho tháng yêu cầu thanh toán hợp đồng trong trường hợp tham gia hợp đồng mới đồng thời áp dụng gói dữ 
liệu phí cố định và gói cước giảm giá dành cho hộ gia đình. Tham gia vào giữa tháng, số tiền giảm sẽ được tính theo ngày).▪Nếu đăng ký dịch vụ nằm ngoài điều kiện sử dụng, giảm giá sẽ kết thúc vào cuối tháng yêu cầu thanh toán đăng ký. Tuy nhiên, nếu đã hủy hợp đồng với SoftBank hoặc đã 
tham gia “Dịch vụ bảo lưu số điện thoại/địa chỉ thư điện tử”, giảm giá này sẽ kết thúc vào cuối tháng yêu cầu thanh toán trước đó.  【Giảm giá cho gói cước gia đình đi kèm lắp mạng Hikari】▪Tùy vào dịch vụ viễn thông cố định mà sẽ áp dụng hoặc không áp dụng giảm giá kể từ năm thứ 3 trở đi.  

【Giảm giá khi đổi Điện thoại phổ thông ➡ Điện thoại thông minh】  〇Điều kiện áp dụng▪Áp dụng khi đăng ký hợp đồng 2 năm hoặc hợp đồng 2 năm (gói tùy chọn) đối với hợp đồng mới kèm theo khi mua máy, hoặc đối với dịch vụ cước phí được áp dụng cùng lúc với khi đổi máy.▪Trong 
trường hợp đổi máy, máy được sử dụng trước khi đổi phải là điện thoại di động của SoftBank, của Mimamori hoặc của Anshin Family.▪Trường hợp chuyển mạng giữ số (MNP) chỉ được áp dụng cho điện thoại di động của các công ty khác có thể hiển thị số điện thoại của khách hàng (Điện thoại di 
động kiểu cũ/Điện thoại phổ thông), PHS hoặc điện thoại di động dành cho trẻ em.【Giảm giá sử dụng 1 năm/Giảm giá khi đổi Điện thoại phổ thông ➡ Điện thoại thông minh】Nếu tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo thỏa mãn điều kiện sử dụng thì sẽ được áp dụng giảm giá trong 12 tháng và 
sẽ trở thành tháng thanh toán đầu tiên. Việc giảm giá cho đường truyền đang sử dụng sẽ bị chấm dứt đối với các trường hợp tương ứng sau đây.▪Hủy, thay đổi dịch vụ cước phí áp dụng, chấm dứt vì các lý do khác.▪Tham gia Dịch vụ bảo lưu trữ số điện thoại/địa chỉ thư điện tử.▪Hủy hợp đồng 
đường truyền.▪Không thuộc đối tượng áp dụng do không ký hợp đồng 2 năm.

Khi áp dụng Giảm giá cho gói cước gia đình đi kèm lắp mạng Hikari, giảm giá sử dụng 1 năm
Phí dịch vụ viễn thông cố định được tính riêng

Cước gọi gia đình và Giga đều áp dụng gói Anshin Komikomi, chỉ trả phí cho phần đã sử dụng.

■ Các ưu đãi

V-2 Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

▪Cước phí nghe gọi và cước phí truy cập mạng ghi ở phần V-2 sẽ khác nhau khi sử dụng dịch vụ quốc tế. Chi tiết xem ở phần V-9. Cũng có trường hợp thực hiện hạn chế việc truyền dữ liệu ở một phần hoạt động truyền dữ liệu. Chi tiết tham khảo phần V-10.

Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có thông báo cụ thể.

Nếu sử dụng nhiều hơn 2 GB, 
sẽ được giảm giá sử dụng cho gói 

!Ultra Giga Monster Plus

1.500 yên/tháng 
(hợp đồng 2 năm)

Thoải mái gọi điện thoại trong nước tối đa 5 phút 1 cuộc gọi
Tùy chọn bán cố định 500 yên/tháng

Gọi điện thoại trong nước không giới hạn
Tùy chọn cố định 1.500 yên/tháng

1.800 yên/tháng (Gói tùy chọn hợp đồng 2 năm)　4.200 yên/tháng (không ký hợp đồng 2 năm) 
▪Áp dụng mức giảm giá khác nhau tùy theo việc ký/không ký hợp đồng 2 năm

Gói cước điện thoại cơ bản (Gói tùy chọn/Hợp đồng 2 năm) không áp dụng giảm giá hàng tháng. ▪Cũng có thể chọn gói cước không ký hợp đồng 2 năm. Trường hợp không ký hợp đồng 2 năm, có thể mua 
điện thoại thông minh áp dụng chương trình ưu đãi New Super Bonus (giảm giá hàng tháng).

■ Yahoo! Premium Khách hàng đang sử dụng gói cước điện thoại cơ bản có thể sử dụng dịch vụ [Yahoo! Premium] do Công ty cổ phần Yahoo cung cấp với cùng một cước phí cơ bản.
　▪Sau khi thiết lập đăng nhập trên điện thoại thông minh vui lòng làm theo “Hướng dẫn sử dụng Yahoo! Premium”.



【Gói Suma- Hodai】▪ Hợp đồng 2 năm được thực hiện theo đơn vị 2 năm một. (Tự động gia hạn). Về thời gian của hợp đồng thì từ ngày bắt đầu áp dụng cho đến cuối tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo được tính là tháng thứ nhất. Trường hợp hủy 
hợp đồng tại tháng gia hạn thì sẽ áp dụng giảm giá cho tới phần sử dụng của tháng trước đó, phần sử dụng của tháng hủy hợp đồng sẽ không được áp dụng giảm giá. Không được sử dụng với mục đích cung cấp dịch vụ viễn thông cho người khác 
(mục đích cung cấp dịch vụ viễn thông). Nếu chúng tôi nhận thấy quý khách đang sử dụng với mục đích cung cấp dịch vụ viễn thông thì chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi sang gói cước do chúng tôi chỉ định đồng thời sẽ hạn chế một thời gian nhất 
định việc chuyển đổi sang một số gói cước khác khi quý khách có đăng ký.【Cước phí cơ bản 】▪Nếu thực hiện ký hợp đồng mới đồng thời đăng ký dịch vụ vào giữa tháng chúng tôi sẽ tính toán giảm giá theo ngày.Trường hợp hủy hợp đồng thì không 
đưuọc giảm giá theo ngày▪ Bắt buộc đăng ký Phí truy cập mạng và Dữ liệu cố định.＜Không áp dụng việc miễn phí nghe gọi＞ ◯Gửi SMS ngắn cho các máy ngoài mạng Softbank. 【Phí truy cập mạng/Gói sử dụng dữ liệu phí cố định】▪Nếu thực 
hiện ký hợp đồng mới đồng thời đăng ký dịch vụ vào giữa tháng quý khách sẽ được giảm giá theo ngày.Trường hợp hủy hợp đồng thì không được giảm giá theo ngày. 【Dữ liệu cố định】▪ Nếu sử dụng một lượng dữ liệu lớn trong một khoảng thời 
gian nhất định thì sẽ có trường hợp chúng tôi phải thực hiện hạn chế việc truyền dữ liệu tốc độ cao. 【Cộng dồn dữ liệu】▪ Lượng dữ liệu chưa sử dụng hết trong giới hạn dữ liệu cơ bản sẽ được chuyển sang sử dụng cho đến cuối tháng thanh toán 
tiếp theo. ＜Áp dụng cho Dữ liệu cố định＞ Dữ liệu cố định 50GB/20GB/5GB▪Cũng có trường hợp thực hiện hạn chế việc truyền dữ liệu ở một phần hoạt động truyền dữ liệu. Chi tiết xem ở phần V-11.  [Yahoo! Premium] Khách hàng đang sử dụng gói 
cước điện thoại cơ bản có thể sử dụng dịch vụ [Yahoo! Premium] do Công ty cổ phần Yahoo cung cấp với cùng một cước phí cơ bản.▪Sau khi thiết lập đăng nhập trên điện thoại thông minh vui lòng làm theo “Hướng dẫn sử dụng Yahoo! Premium”.

V-3

Cần [Đăng ký]
[Khách hàng đăng ký mới của SoftBank] 
Áp dụng từ tháng đăng ký hoặc tháng yêu cầu 
thanh toán kế tiếp
[Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của SoftBank] 
Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán kế tiếp

Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

Gói cước dành cho Ipad và máy tính bảng

Gói cơ bản (Khi ký hợp đồng 2 năm) Dịch vụ dữ liệu cố định

PRICE PLAN

5.000 yên/tháng

3.500 yên/tháng

2.900 yên/tháng

Dữ liệu cố định

Dữ liệu cố định nhỏ

Dữ liệu cố định nhỏ

5GB

2GB

1GB

7.000 yên/tháng

6.000 yên/thángGói Suma- Hodai
(iPad/Máy tính bảng)  2.000 yên/thángHợp đồng 

2 năm

Cước phí cơ bản(1.700 yên)+ Phí truy cập mạng(300 yên)

Không kí hợp đồng 2 năm …  3.500 yên/tháng
▪Cước phí nêu trên đã bao gồm 300 yên phí truy cập mạng.

Gói không giới hạn cho máy tính bảng
Thoải mái lướt web & an tâm sử dụng vì dung lượng chưa dùng hết sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo.

Dữ liệu cố định

Dữ liệu cố định

Khuyên dùng 50GB

20GBKhuyên dùng

Gói cước

iPad

Máy tính bảng

Cần [Đăng ký]Giảm giá suốt cho máy tính bảng 
iPad

Máy tính bản

▪ Đây là cước phí khi kí hợp đồng 2 năm. Hợp đồng 2 năm được tính theo đơn vị là 2 năm một (tự động gia hạn). Nếu hủy hợp đồng không phải vào tháng gia hạn (tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo và các tháng tiếp theo nữa sau khi hết hạn hợp đồng thì sẽ mất phí hủy hợp đồng (9.500 yên).  Về thời gian 
của hợp đồng thì từ ngày bắt đầu áp dụng cho đến cuối tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo được tính là tháng thứ nhất. 【Điều kiện sử dụng】◯Chỉ áp dụng đối với khách hàng mua loại máy thuộc đối tượng áp dụng theo hình thức hợp đồng trả góp 36 kỳ Super Bonus mới (Thanh toán 1 lần/Thanh toán nhiều 
lần). ◯Phải đang sử dụng Chia sẽ dữ liệu Plus hoặc đăng ký sử dụng gói này khi mua máy . ※1 Phải trả tiền mua máy. ※2 Trường hợp giảm 520 yên đối với Ipad và giảm 1.520 yên đối với Máy tính bảng từ tổng cước phí: Cước phí cơ bản đối với máy tính bảng 1.700 yên/tháng, Phí truy cập mạng 300 yên/tháng, 
cước phí sử dụng hàng tháng của Chia sẽ dữ liệu Plus 500 yên/tháng . ※3 Cung cấp thông qua hình thức phát phiếu mua hàng hoặc tặng điểm. Trường hợp cước phí cơ bản của máy tính bảng thấp hơn mức giảm giá của đợt khuyến mại này do dùng kết hợp với các dịch vụ giảm giá khác thì cước phí cơ bản 
của máy tính bảng sau khi áp dụng dịch vụ giảm giá khác sẽ được coi là mức giảm giá tối đa của đợt khuyến mại này. Trong trường hợp dưới đây các ưu đãi sẽ bị coi là vô hiệu hoặc hết thời gian áp dụng. ①Trường hợp hủy/chuyển nhượng hợp đồng sử dụng đường truyền đang là đối tượng áp dụng (trừ trường 
hợp thay đổi tên trong hợp đồng sang thành viên khác trong gia đình) hoặc đổi máy.  ②Trường hợp đã đăng ký dịch vụ lưu trữ số điện thoại/địa chỉ thư điện tử . ③Trường hợp hủy hợp đồng sử dụng Chia sẽ dữ liệu Plus. ④Trường hợp đã đổi máy sử dụng (Bao gồm cả việc thay đổi USIM).

Nếu sử dụng kết hợp cùng Chia sẻ dữ liệu Plus thì 
cước phí khi sử dụng máy tính bảng *1 sẽ rất rẻ

Gói cước điện thoại cố định

1.500 yên/tháng
Cước phí cơ bản + Phí truy cập mạng

Dữ liệu cố định  50GB

5.980 yên/tháng
Cước phí đối với điện thoại 

thông minh và máy tính bảng là

8.460 yên/tháng

7.480 yên/tháng

Gói cước dùng cho máy tính bảng

2.000 yên/tháng
Cước phí cơ bản + Phí truy cập mạng

Điện Thoại 
Thông Minh

Nếu phân chia 20GB bởi 
Chia sẽ dữ liệu Plus thì

Máy tính 
bảng

20GB Giảm giá suốt cho máy tính bảng

2.500yên/tháng 980yên/tháng

Gói cước cơ bản Dịch vụ dữ liệu cố định Thành tiền Tổng

※2

■ Ví dụ thanh toán ［Khi áp dụng Chia sẽ dữ liệu Plus + gói lgiảm giá suốt cho máy tính bảng］

Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có thông báo cụ thể.

iPad Cước phí hàng tháng luôn là 1.980 yên

Cần [Đăng ký]Chia sẻ dữ liệu Plus
Đường truyền chính 

Điện Thoại Thông Minh

iPhone

Điện thoại di động

Đường truyền phụ 

Máy tính bảng

iPad

Truyền dữ liệu di động

■ Đối tượng/Dịch vụ cước phí

Gói cơ bản (gói cước điện thoại cơ bản, Gói Suma-Hodai/Suma-Hodai Light, White Plan, Gói cước 
tiêu chuẩn), Phí truy cập mạng, Dịch vụ (gói) dữ liệu cố định (Dữ liệu cố định 50GB/20GB/5GB, Dữ 
liệu cố định nhỏ 2GB/1GB, Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn dành cho 4G LTE/4G)

Cước phí cơ bản (Cước phí cơ bản cho máy tính bảng, Gói sử dụng thiết bị phát 
Wifi, Gói sử dụng thiết bị phát Wifi (Tốc độ cao), Phí truy cập mạng, dịch vụ Dữ 
liệu cố định (Dữ liệu cố định 50GB/20GB/5GB,  Dữ liệu cố định nhỏ 2GB/1GB.

【Điều kiện áp dụng】◯ Chỉ áp dụng với các thuê bao  đang sử dụng hoặc đăng ký gói dịch vụ được áp dụng. ◯Đường truyền chính và đường truyền phụ phải cùng được đăng ký trong nhóm áp dụng giảm giá cho gói gia đình. Với 1 đường 
truyền chính có thể dùng cho tối đa 5 đường truyền phụ. Cũng có dịch vụ/đợt khuyến mại không cho phép dùng chung. Nếu lượng dữ liệu sử dụng trong tháng vượt quá giới hạn dữ liệu của đường truyền chính thì sẽ thực hiện giảm tốc 
độ truyền nhận dữ liệu của đường truyền chính và đường truyền phụ về tối đa còn 128Kbps. Đường truyền phụ được tự động áp dụng mức phí hàng tháng của Chia sẽ dữ liệu Plus (500 yên/tháng). Không áp dụng giảm giá theo ngày đối 
với cước phí sử dụng hàng tháng của Chia sẽ dữ liệu Plus. Cần phải đăng ký đường truyền chính/đường truyền phụ và một trong số các dịch vụ Dữ liệu cố định. Trong khoảng thời gian cho tới khi dịch vụ này được áp dụng và sau khi kết 
thúc việc áp dụng thì gói dịch cung cấp dữ liệu phí cố định theo gói đã đăng ký sẽ được áp dụng.  (Trong thời gian áp dụng sẽ không yêu cầu thanh toán cước phí cố định của dịch vụ Dữ liệu cố định này). Gói dữ liệu cố định nhỏ 2GB thì 
không thể tham gia Gói cước gọi cố định Light Plan (Gói Suma - Hodai Light).

Đường truyền phụ thì chỉ 
dùng cho một máy

Gói cước cơ bản +500 yên

Có thể chia sẻ lượng dữ liệu từ đường truyền chính

25GB

25GB

50GB
Điện Thoại Thông Minh

Máy tính bảng

Đường truyền chính

Đường truyền phụ

■ Loại máy hỗ trợ 
Vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank.

■ Lợi ích đi kèm Có thể chọn (A) hoặc (B) dưới đây.

(A) Giảm 1.520 yên hàng tháng so với cước phí cơ bản của máy tính bảng 
(B) Giảm 1.000 yên hàng tháng so với cước phí cơ bản của máy tính bảng +  hoàn lại 15.000 yên (Thanh toán một lần) ※3Máy tính bảng (A) Giảm 520 yên hàng tháng so với cước phí cơ bản khi dùng máy tính bảng

(B) được hoàn lại 15.000 yên (Thanh toán một lần) ※3iPad

(Chia sẻ dữ liệu Plus chỉ mất 500 yên/tháng)

Máy tính bảng Cước phí hàng tháng luôn là 980 yên
※2

Tiếng Việt



【Gói Suma- Hodai /Gói Suma- Hodai Light】 ▪Gói hợp đồng 2 và White Plan là các gói tính thời hạn hợp đồng là 2 năm một (Tự động gia hạn). Nếu hủy hợp đồng không phải vào tháng gia hạn (tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo và các tháng tiếp theo nữa sau khi hết hạn hợp đồng thì 
sẽ mất phí hủy hợp đồng (9.500 yên). Ngoài ra về hợp đồng 2 năm của gói Suma- Hodai /Gói Suma- Hodai Light, nếu hủy hợp đồng vào tháng gia hạn hợp đồng thì sẽ áp dụng giảm giá cho tới phần sử dụng của tháng trước đó, phần sử dụng của tháng hủy hợp đồng không được áp dụng 
giảm giá. Về thời gian hợp đồng của gói hợp đồng 2 năm (gói cước tùy chọn) thì từ ngày bắt áp dụng đến cuối tháng của tháng yêu cầu thanh toán tiếp sau đó được coi là tháng thứ nhất, tổng cộng là 24 tháng, nếu hủy hợp đồng sau khi hết hạn thì sẽ không mất phí hủy hợp đồng. 
Nếu sử dụng mà chưa đăng ký dịch vụ gói dữ liệu phí cố định thì có trường hợp cước phí truyền dữ liệu sẽ rất cao tùy vào tình hình sử dụng nên hãy lưu ý.Khi thực hiện nghe gọi liên tục trong một thời gian dài thì cũng có trường hợp sẽ thực hiện ngắt kết nối cuộc gọi đó nếu công ty chúng 
tôi nhận định rằng việc gọi đó sẽ làm ảnh hưởng tới cơ sở thiết bị của công ty chúng tôi.▪Không được sử dụng với mục đích cung cấp dịch vụ viễn thông cho người khác (mục đích cung cấp dịch vụ viễn thông). Nếu chúng tôi nhận thấy quý khách đang sử dụng với mục đích cung cấp 
dịch vụ viễn thông thì chúng tôi sẽ thực hiện chuyển đổi sang gói cước do chúng tôi chỉ định đồng thời sẽ hạn chế một thời gian nhất định việc chuyển đổi sang một số gói cước khác khi quý khách có đăng ký.【Gói Suma- Hodai Light】▪ Với cuộc gọi vượt quá 5 phút thì cước phí sẽ được 
tính là 20 yên cho mỗi 30 giây. Phí gửi SMS là 3 yên/tin nhắn. Khi áp dụng giảm giá cho gói cước gia đình thì các thành viên trong cùng gia đình đã đăng ký gói cước giảm giá dành cho hộ gia đình có thể thực hiện các cuộc gọi cũng như gửi SMS miễn phí cho nhau 24 giờ. 【Cước phí cơ 
bản】▪ Với gói Suma- Hodai /Gói Suma- Hodai Light, nếu ký hợp đồng mới đồng thời đăng ký dịch vụ thì được giảm giá theo ngày nhưng nếu hủy hợp đồng thì không được giảm giá theo ngày. Với White Plan, nếu thực hiện ký hợp đồng mới đồng thời đăng ký hoặc hủy dịch vụ vào giữa 
tháng sẽ được tính toán giảm giá theo ngày. ＜Việc nghe gọi miễn phí không thuộc đối tượng áp dụng.＞ ◯Chuyển vùng quốc tế ngoại trừ nước Mỹ  ◯Điện thoại quốc tế  ◯Tele dome (Số bắt đầu bằng 0180)  ◯Navi dial vv…(số bắt đầu bằng 0570)  ◯Gửi tin nhắn SMS ngắn cho các máy 
không sử dụng dịch vụ của SoftBank  ◯Dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi quốc tế (Sau khi bắt đầu gọi sẽ phải nhập lại một lần nữa số điện thoại quốc tế muốn gọi)  ◯Số điện thoại mà chúng tôi chỉ định và thông báo riêng.  【Phí truy cập mạng 】▪ Nếu thực hiện ký hợp đồng mới đồng thời 
đăng ký hoặc hủy dịch vụ vào giữa tháng sẽ được tính toán giảm giá theo ngày. (Trường hợp hủy hợp đồng của gói Suma- Hodai /Gói Suma- Hodai Light thì không được giảm giá theo ngày). 【Dịch vụ gói dữ liệu phí cố định】▪ Mất phí truy cập mạng. Nếu sử dụng một lượng dữ liệu lớn 
trong một khoảng thời gian nhất định thì sẽ có trường hợp chúng tôi phải thực hiện hạn chế việc truyền dữ liệu tốc độ cao. ▪Nếu thực hiện ký hợp đồng mới đồng thời đăng ký dịch vụ vào giữa tháng sẽ được tính giảm giá theo ngày nhưng nếu hủy hợp đồng thì không được giảm giá 
theo ngày. Có một số dịch vụ truyền nhận dữ liệu không thuộc đối tượng áp dụng. ▪ Trường hợp lượng dữ liệu sử dụng hàng tháng vượt quá lượng dữ liệu cơ bản thì chúng tôi sẽ giảm tốc độ truyền nhận dữ liệu xuống tối đa còn 128Kbps. Các điểm lưu ý khác vui lòng tham khảo tại trang 
chủ của SoftBank(www.SoftBank.jp/mobile/support/procedure/data_traffic).  【Cộng dồn dữ liệu】▪ Lượng dữ liệu chưa sử dụng hết trong giới hạn dữ liệu cơ bản sẽ được chuyển sang sử dụng cho đến cuối tháng thanh toán tiếp theo. ＜Áp dụng với gói dữ liệu phí cố định＞ Dữ liệu cố 
định 50GB/20GB/5GB .

V-4

Cần [Đăng ký]
［Khách hàng đăng ký mới của SoftBank ］
Áp dụng từ tháng đăng ký
［Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của SoftBank］
Áp dụng từ tháng yêu cầu thanh toán tiếp theo

Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

Gói cước dành cho điện thoại di động

Yahoo! Premium

 

PRICE PLAN

Gói cước cơ bản (Khi ký hợp đồng 2 năm)

300yên/tháng

Phí truy cập mạng

Dịch vụ dữ liệu cố định

Gói cước sử dụng

Điện thoại di động

Với Điện thoại di động 4G, điện thoại AQUOS, điện thoại thông minh đơn giản 9, Gói Suma- Hodai［Cước phí cơ bản cố định 
（Điện thoại di động）］, Gói Suma- Hodai Light［Cước phí cơ bản cố định Light（Điện thoại di động）］, White Plan , gói cước 

cơ bản thì có thể sử dụng dịch vụ [Yahoo! Premium] do Công ty cổ phần Yahoo cung cấp với cùng một cước phí cơ bản.

Hợp đồng 2 năm (Gói cước 
tùy chọn) là gì?

Là gói có thể hủy hợp đồng mà không bị mất phí hủy từ năm thứ 3 (tháng thứ 25) trở đi kể từ khi đăng ký. Có thể 
yên tâm sử dụng mà ko cần quan tâm tới tháng gia hạn hợp đồng.

Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có thông báo cụ thể.

Cước phí nghe gọi và cước phí truy cập mạng ghi ở phần V-4 sẽ khác nhau khi sử dụng dịch vụ quốc tế. Chi tiết xem ở phần V-9. Cũng có trường hợp thực hiện hạn chế việc truyền dữ liệu ở một phần hoạt động truyền dữ liệu. Chi tiết tham khảo phầnV-11.

Dịch vụ kết nối 
mạng internet

▪Sau khi thiết lập đăng nhập vào máy điện thoại thông minh vui lòng sử dụng dịch vụ theo “Hướng dẫn sử dụng Yahoo! Premium”.

Gói Suma- Hodai
[Gói cước phí cố định]

2.200yên/tháng
Ký hợp đồng 2 năm (Gói tùy chọn)
Khi chưa kí hợp đồng 2 năm

… 2.500yên/tháng

……… 3.700yên/tháng

24 giờ

Nghe gọi trong nước 
miễn phí không giới 

hạn suốt※1

Gói Suma- Hodai Light 
[Gói cước hội thoại cố định Light]

1.200yên/tháng
Ký hợp đồng 2 năm (Gói tùy chọn)
Khi chưa kí hợp đồng 2 năm

… 1.500yên/tháng

……… 2.700yên/tháng

tối đa 5 phút/lần 

Nghe gọi miễn phí 
trong nước không 

giới hạn số lần với※1

Dữ liệu cố định S
(Điện thoại di động 4G)/2,5GB

Tiếng Việt

2.900yên/tháng

3.500yên/tháng

5.000yên/tháng

Dữ liệu cố định 
nhỏ

Dữ liệu cố định 
nhỏ

Dữ liệu cố định 5GB

2GB

1GB

0～4.200yên/tháng
［Cước phí tính theo gói 0,005 yên/gói］



■ Điều kiện đăng ký 
● Mua loại máy là đối tượng áp dụng của chương trình ưu đãi Super bonus (trả góp 48 kỳ). ● Đăng ký [Dữ liệu cố định] hoặc “Dịch vụ sử dụng tùy ý dữ liệu theo gói dành cho 4G LTE/4G” (Không 

áp dụng với đường truyền phụ của gói chia sẻ dữ liệu) ／4G」

■ Gói cước áp dụng
● Gói cước điện thoại cơ bản (không ký hợp đồng 2 năm)※3 ● Cước phí nghe gọi cơ bản cố định Light ● White Plan ● Gói cước tiêu chuẩn ● Gói cước dành cho việc truy cập dữ liệu di động…

■ Điều kiện nhận ưu đãi
①Sau khi sử dụng loại máy hỗ trợ được 24 tháng thì từ tháng thứ 25 trở đi phải đổi sang loại máy chỉ định thuộc chương trình ưu đãi [Hỗ trợ nửa giá dành cho iPhone/AndroidTM] hoặc “Chương trình hỗ trợ đổi máy”.
②Sau khi đổi máy vẫn cần đăng ký tham gia chương trình “Hỗ trợ nửa giá dành cho iPhone/AndroidTM” hoặc “Chương trình hỗ trợ đổi máy”.
③Phải hoàn thành việc thu hồi, kiểm định máy cũ đã mua lúc đăng ký tham gia chương trình trong tháng tiếp theo sau khi đổi máy. (Phải đáp ứng các yêu cầu thu hồi/kiểm định do công ty chúng tôi quy định).

Trường hợp máy đã thu hồi không đạt yêu cầu kiểm tra thì cần phải trả khoản tiền là 20.000 yên (Không phải chịu thuế). Trường hợp đã thanh toán hết khoản tiền trả góp nhưng máy thu hồi không đạt yêu cầu kiểm định thì 
nếu khoản tiền trả góp còn lại của quý khách là từ 20.000 yên※2 (không bị tính thuế) trở xuống thì không được áp dụng ưu đãi này. Khi thay đổi máy thì có kèm theo điều kiện khác về loại máy là đối tượng được đổi. 

V-5 Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có thông báo cụ thể. Khoản tiền giảm giá là khoản khấu trừ từ tổng tiền đã bao gồm thuế.Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

Dịch vụ ưu đãi giảm tối đa đến nửa giá khi mua điện thoại thông minh đời mới nhất

Giá máy của các loại 
máy đời mới nhất Giảm tối đa đến một nửa＊

Khoản tiền cần trả khi trả 
góp tiền máy 

(Thanh toán thành 48 lần)

 nếu so với việc phải trả trong 24 lần thì 
số tiền phải trả hàng tháng sẽ ít hơn. 

24 lầnSố lần thực hiện thanh toán 24 lần 24 lần 48 lần48 lần

Nếu đổi sang loại máy khác kể từ năm thứ 2 trở đi thì
không cần trả khoản tiền còn lại.

Có thể thanh toán chia thành 48 lần Không cần thanh toán khoản tiền còn lại

Không cần phải trả 
khoản tiền còn lại.

Khoản tiền cần trả khi trả góp tiền máy
(Thanh toán thành 24 lần)

Khoản tiền máy thực tế phải trả
(Trên 24 lần trong trường hợp 
chia thanh toán thành 48 lần)

Thời điểm mua hàng Tháng thanh toán thứ 25 trở điLí do 2

sẽ được giảm giá trong vòng 24 tháng phí nghe gọi/sử dụng dữ liệu 
※1 Ví dụ về việc thanh toán khi áp dụng giảm giá từng tháng

[Có thể lựa chọn chương trình trả góp 48 kỳ (giảm giá trong vòng 48 tháng).]

Khi mua điện thoại di động, nếu ký hợp đồng sử dụng ưu đãi “New Super bonus” thì

＊Là chương trình ưu đãi khi mua máy trả góp chia nhỏ thanh toán thành 48 lần trong đó nếu thực hiện đổi máy từ tháng thanh toán thứ 25 trở đi thì không cần phải trả khoản tiền còn lại tương ứng với khoản tiền của tối đa 24 lần thanh toán.

CAMPAIGN

Không cần [Đăng ký]Hỗ trợ nửa giá dành cho iPhone/Android TM

Chiến dịch khuyến mại

iPhone

Điện Thoại Thông Minh 4G

Cần [Đăng ký]Giảm giá hàng tháng iPad

iPhone Điện Thoại Thông Minh 4G

Điện thoại di động Truyền dữ liệu di động 

Máy tính bảng

Tùy chọn thay đổi sau 1 năm： Kể cả trường hợp đã đổi máy sau 1 năm thì cũng không cần thanh toán tiền máy từ tháng thứ 26 trở đi.
▪Sau khi đổi máy cần trả tiền máy (từ tháng thứ 14 đến tháng thứ 25) và không được áp dụng giảm giá hàng tháng nên cần lưu ý. 

Không cần phải chờ đến 2 năm, chỉ cần sau 1 
năm là có thể đổi sang máy mới.

【Hỗ trợ nửa giá】※Khi tham gia gói bảo hiểm Anshin with AppleCare Services, gói bảo hiểm Anshin, gói bảo hiểm Anshin Plus thì phải trả 2.000 yên (không bị tính thuế).  【Điều kiện áp dụng ưu đãi “Chương trình tùy chọn thay đổi sau 1 năm”】▪Ngoài mục ② ③ của phần Điều kiện áp 
dụng ở trên còn có các điều kiện dưới đây.  〇Sau khi sử dụng loại máy áp dụng ưu đãi được 12 tháng, từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24 sẽ phải đổi sang loại máy được chỉ định trong chương trình “Hỗ trợ nửa giá” hoặc “Chương trình hỗ trợ đổi máy”.  ◯Vẫn phải tiếp tục trả tiền máy cho đến 
tháng thứ 25 theo điều kiện ghi trong hợp đồng trả góp.  【Mục lưu ý】▪Chúng tôi sẽ thu hồi lại loại máy áp dụng ưu đãi đã mua khi tham gia chương trình này tại thời điểm đổi sang loại máy khác.▪Khi thực hiện thu hồi máy cũ chúng tôi sẽ thực hiện xác minh danh tính theo luật kinh doanh 
đồ cũ.▪Về thời điểm có thể thực hiện đổi loại máy áp dụng ưu đãi này thì tháng yêu cầu thanh toán mà đã đăng ký chương trình này được coi là tháng thứ nhất. Tháng yêu cầu thanh toán là khác nhau tùy vào ngày ký hợp đồng của khách hàng.▪Trong trường hợp dưới đây chương trình 
này sẽ tự động bị hủy bỏ.  ①Trường hợp đã thực hiện thanh toán một lần toàn bộ số tiền trả góp của loại máy áp dụng ưu đãi  ②Trường hợp đã thay đổi máy  ③Trường hợp đã đăng ký “Dịch vụ bảo lưu số điện thoại/địa chỉ thư điện tử ”, trường hợp đã đổi sang đường truyền phụ của gói chia 
sẻ dữ liệu dành cho hộ gia đình hoặc gói chia sẻ dữ liệu dành cho công ty  ④Trường hợp đã hủy bỏ dịch vụ cước phí áp dụng hoặc đã chuyển sang dịch vụ cước phí khác không thuộc đối tượng áp dụng  ⑤Trường hợp đã thực hiện hủy/chuyển nhượng hợp đồng sử dụng đường truyền (ngoại 
trừ trường hợp thay đổi tên danh nghĩa trên hợp đồng thành tên người khác trong cùng gia đình)▪Không thể dùng kết hợp với các ưu đãi giảm giá như “Wankyuppa”, “Điện Thoại Thông Minh Debut”, “Chương trình hỗ trợ đổi máy”.▪Trường hợp sử dụng ưu đãi này khi thay đổi máy từ lần 
sau thì không thể dùng kết hợp với “Chương trình đổi máy cũ lấy máy mới (đổi máy)”.▪Cũng có trường hợp không thể dùng chung với các chiến dịch, chương trình hay ưu đãi giảm giá khác.▪Cũng có trường hợp chương trình này bị hủy bỏ hoặc thay đổi nội dung mà không thông báo 
trước.▪Về các điều kiện chi tiết khác vui lòng xem nội dung trong bản điều kiện cung cấp mà chúng tôi quy định riêng.▪ Chi tiết xem trên trang SoftBank Crew hoặc trang chủ của SoftBank.

【New Super Bonus】▪Vẫn được áp dụng sau khi ưu đãi giảm giá hàng tháng kết thúc. Ngoài ra trường hợp mua máy với giá khác với giá bán áp dụng cho [New Super Bonus] khi đổi máy thì ưu đãi [New Super Bonus] sẽ bị hủy bỏ. ▪Trường 
hợp thời gian sử dụng máy điện thoại hiện tại chưa đủ 6 tháng thì không thể đăng ký đổi máy/thay đổi hợp đồng với giá máy áp dụng cho ưu đãi [New Super Bonus]. ▪Ưu đãi giảm giá hàng tháng không phải là khoản giảm cho tiền mua 
máy (đã có thuế) khi mua máy. Cần lưu ý rằng nếu thực hiện đổi máy/hủy hợp đồng trong thời gian áp dụng giảm giá hàng tháng thì việc áp dụng giảm giá sẽ kết thúc ở tháng trước tháng đăng ký thực hiện các việc nêu trên. Không có việc 
tăng khoản tiền giảm giá hàng tháng▪Về khoản tiền trả góp thì có thể thực hiện phân chia và trả theo từng tháng đối với khoản tiền máy (đã có thuế) khi mua. ▪Về ưu đãi giảm giá hàng tháng thì sẽ thực hiện giảm hàng tháng một khoản 
tiền tối đa bằng một phần hoặc toàn bộ khoản tiền trả góp đã ký kết khi mua máy. Vì vậy dù thuế suất của thuế tiêu thụ có thay đổi thì khoản tiền trả góp và khoản giảm giá hàng tháng cũng ko thay đổi. Cũng có dịch vụ không phải là đối 
tượng áp dụng giảm giá hàng tháng ví dụ như Charity White (chương trình đóng góp từ thiện), cước phí thanh toán đã phân chia theo từng đợt thanh toán của tiền máy khi mua. ※3 Không thể chọn chương trình trả góp 48 kỳ.

※1 Giảm giá từ tháng thứ 2 tính từ khi mua đến tháng thứ 25. ※2 Khoản tiền được giảm giá hàng tháng là khác nhau tùy vào tình 
trạng đăng ký tham gia App Pass, gói cước đăng ký khi ký hợp đồng mới/đổi máy. Trường hợp chọn Gói cước điện thoại cơ bản 
(Hợp đồng 2 năm/Gói tùy chọn hợp đồng 2 năm), Gói cước điện thoại cố định, Gói cước điện thoại cố định Light nhưng chưa đăng 
ký Dữ liệu cố định và không dùng đường truyền phụ của gói chia sẻ dữ liệu dành cho hộ gia đình hoặc với một số gói cước sẽ không 
được áp dụng ưu đãi giảm giá hàng tháng. Khoản tiền trả góp hàng tháng, khoản giảm giá hàng tháng, gói cước phí, khoản phí sử 
dụng là khác nhau đối với từng khách hàng. Khi mua máy thì điều kiện là phải đăng ký tham gia dịch vụ Dữ liệu cố định. Trường 
hợp thay đổi hoặc hủy hợp đồng dịch vụ Dữ liệu cố định trong khoảng thời gian cho tới khi kết thúc ưu đãi giảm giá hàng tháng 
thì cũng có trường hợp chấm dứt việc giảm giá cho khoản tiền hàng tháng. Sẽ không có việc tăng khoản tiền giảm giá hàng tháng.
▪Khách hàng cũng có thể thanh toán luôn một lần toàn bộ khoản tiền mua điện thoại di động. Phí dịch vụ chung sẽ tính riêng.

Dữ liệu cố định 50GB+ 
Gói cước điện thoại cơ bản

Cước phí sử dụng sau khi giảm giá

Điện thoại di động
Tiền thanh toán từng đợt

Điện thoại di động
Tiền thanh toán từng đợt

Giảm giá từ tổng tiền đã bao gồm thuế của phí 
nghe gọi/sử dụng dữ liệu theo từng tháng※2

Trong vòng 24 tháng
※1

■ Loại máy hỗ trợ

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, Xperia XZ2, 
AQUOS R2, HUAWEI Mate 10 Pro, v.v...

Loại máy hỗ trợ khi 
đăng ký chương trình.

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, Xperia XZ2, 
AQUOS R2, HUAWEI Mate 10 Pro, v.v...

Loại máy hỗ trợ khi đổi máy
(Loại máy chỉ định)

▪Về loại máy mới nhất được chỉ định vui lòng xem tại trang chủ của Soft Bank.

Tiếng Việt



V-6 Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có thông báo cụ thể.Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

CAMPAIGN

Giảm giá tại nhà 

Chiến dịch khuyến mại

Cần [Đăng ký]

Dịch vụ ưu đãi giảm giá điện thoại thông minh khi sử dụng kết hợp hệ thống mạng và thiết bị.

Phí sử dung điện thoại thông minh ứng với mỗi người trong gia đình

Giảm 1.000yên
Nhiều năm
Hàng tháng

▪Tùy vào dịch vụ truy cập dữ liệu phí cố định mà sẽ áp dụng hoặc không áp dụng giảm giá kể từ năm thứ 3 trở đi.
▪Trường hợp đăng ký “Giảm giá cho gói cước gia đình đi kèm lắp mạng Hikari” thuộc mạng SoftBank Hikari, cần phải đăng ký 

Hikari BB unit rental, Wifi multi-pack và White Hikari Phone/Hikari Phone (N) + BB Phone/BB Phone.
▪Khoản tiền được giảm trong trường hợp đăng ký từ sau ngày 17/1/2018

SoftBank Air
SoftBank Hikari

Điện Thoại Thông Minh  Internet

【Giảm giá cho gói cước gia đình đi kèm lắp mạng Hikari】※1 Không áp dụng đối với điện thoại di động 3G/4G. Trường hợp có một số chiến dịch khuyến mại đang được áp dụng sẽ có thể dẫn đến thay đổi về khoản tiền giảm giá của gói cước gia đình đi kèm lắp mạng Hikari.  
※2 Ngừng nhận yêu cầu mới kể từ ngày 6/9/2018.  ※3 Trung tâm nghiên cứu MM: Đây là dịch vụ mạng đứng đầu trong khảo sát về số hợp đồng băng thông rộng cố định/chia sẻ ISP thuộc "Khảo sát số lượng đăng ký của các công ty cung cấp mạng băng thông rộng (thời điểm 
cuối tháng 3/2018)".  Kể cả sau 180 ngày từ ngày đăng ký sử dụng là đối tượng áp dụng, nếu chúng tôi không xác nhận được việc khách hàng đã ký hợp đồng sử dụng dịch vụ truy cập dữ liệu phí cố định (Bao gồm cả trường hợp khách hàng hủy bỏ trước khi được 180 ngày, ngoại 
trừ trường hợp bị hủy hợp đồng do điều kiện của bên công ty cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu phí cố định) thì việc áp dụng giảm giá sẽ kết thúc tại thời điểm cuối tháng yêu cầu thanh toán trước tháng xác nhận được tình trạng của hợp đồng sử dụng dịch vụ truy cập dữ liệu 
phí cố định, và chúng tôi sẽ thực hiện tính khoản tiền giảm giá tính tới thời điểm đó gộp vào cùng với cước phí sử dụng điện thoại di động/Máy tính bảng/đường truyền thiết bị phát Wifi di động, bao gồm cả khoản gia tăng để yêu cầu thanh toán. Trước khi xác nhận việc mở 
dịch vụ truy cập dữ liệu phí cố định, nếu đủ điều kiện hủy bỏ gói cước giảm giá cho gia đình kèm lắp mạng Hikari thì sẽ kết thúc việc áp dụng giảm giá ở tháng yêu cầu thanh toán trước đó hoặc cuối tháng yêu cầu thanh toán đó, và sẽ tính gộp khoản giảm giá tính tới thời điểm 
đó vào cước phí sử dụng đường truyền dành cho điên thoại thông minh, điện thoại, máy tính bảng, đường truyền thiết bị phát Wifi di động để yêu cầu thanh toán. Trường hợp đang áp dụng ưu đãi giảm giá: giảm giá điện thoại thông minh BB, Giảm giá dành cho hộ gia đình 
kèm lắp mạng Hikari, Giảm giá dành cho hộ gia đình kèm lắp mạng Hikari (Ưu đãi thiết bị phát wi-fi di động) hoặc đã từng được áp dụng trước đó thì sẽ được chuyển tiếp thời gian áp dụng giảm giá. Tuy nhiên, trường hợp đang áp dụng giảm giá từ năm thứ 3 trở đi và đã đăng 
ký gói sử dụng dịch vụ truy cập dữ liệu phí cố định dài hạn không giảm giá trong đợt khuyến mại này thì sẽ không được áp dụng giảm giá. 1 đường truyền của dịch vụ truy cập dữ liệu phí cố định có thể áp dụng cho tối đa 10 đường truyền của điện thoại di động (Điện Thoại 
Thông Minh, Điện thoại di động, Máy tính bảng, Thiết bị phát wi-fi di động). Tổng đường truyền áp dụng các ưu đãi giảm giá như Giảm giá điện thoại thông minh BB, Giảm giá tại nhà kèm lắp mạng Hikari, Giảm giá tại nhà kèm lắp mạng Hikari (Ưu đãi Thiết bị phát wi-fi di động) 
là 10 đường truyền. ▪Trường hợp là MVNO sử dụng mạng Softbank thì không thuộc đối tượng áp dụng giảm giá. Kể cả sau khi áp dụng khuyến mại này, nếu chúng tôi nhận thấy có đường truyền không thuộc đối tượng được khuyến mại căn cứ theo tiêu chuẩn của công ty thì 
chúng tôi sẽ hủy bỏ việc áp dụng ưu đãi đối với đường truyền đó. Chi tiết về gói SoftBank Hikari Family/Light vui lòng xem tại trang chủ của Soft Bank.  【Các chiến dịch kết hợp】▪Một số dịch vụ và chiến dịch như Chia sẻ dữ liệu dành cho hộ gia đình, Chia sẻ dữ liệu Plus (đường 
truyền phụ), v.v... sẽ không được áp dụng các chương trình khuyến mãi mà trang này đang đăng tải.▪Không thể kết hợp với các chiến dịch như Giảm giá Pocket Wi-fi, Giảm giá Bộ Wi-fi mới, Giảm giá cho gói cước gia đình đi kèm lắp mạng Hikari (ưu đãi thêm bộ phát Wifi di 
động).▪Việc kết hợp với chiến dịch Giảm giá cho gói cước gia đình chỉ được ưu tiên áp dụng cho trường hợp có khoản chiết khấu lớn.

Dịch vụ mạng khuyên dùng của SoftBank

Đường truyền mạng tốc độ 
cao dành cho hộ gia đình

■ Phí tháng: 3.800 yên (căn hộ)
　 Phí tháng: 5.200 yên (nhà riêng)/Thời gian tự động gia hạn: 2 năm

■ Thủ tục để đăng ký sử dụng "FLET'S HIKARI" cũng cực kỳ đơn giản

Wi-fi đơn giản dành 
cho hộ gia đình

■ Phí tháng: 4.880 yên/Thời gian tự động gia hạn: 2 năm

■ Không giới hạn dung lượng dữ liệu! 
　 Thoải mái lướt mạng bằng wi-fi ngay tại nhà

Được bình chọn là dịch vụ có số lượng thành viên kết nối mạng No.1※3

Truyền dữ liệu di động 

Máy tính bảng

iPhone

iPad

Điện Thoại Thông Minh 4G

Điện thoại di động

■ Về khoản tiền giảm giá

Về số tiền giảm giá và thời hạn giảm giá của các dịch vụ, vui lòng kiểm tra các nội dung sau đây.

[Trường hợp dùng Dữ liệu cố định 50GB+/Dữ liệu cố định Mini Monster]

Tiếng Việt

2 năm

Nhiều năm

 Điều kiện 
sử dụng

Khách hàng đang sử dụng đồng thời 2 dịch vụ là dịch vụ truyền dữ liệu cố định thuộc đối tượng áp dụng và dịch vụ cước phí (truyền dữ liệu 
di động) áp dụng cho Gói giảm giá cho hộ gia đình khi lắp kèm mạng Hikari trong thời gian thực hiện chiến dịch bán hàng ( Dịch vụ truyền 
dữ liệu cố định thì cũng áp dụng với cả trường hợp ký hợp đồng với tên danh nghĩa là gia đình)   

SoftBank Air

SoftBank Hikari (bao gồm Family/Light)

Hikari de Talk S (Cable line)

Yahoo! BB ADSL

Yahoo! BB value plan

SoftBank Broadband ADSL
（Enjoy BB）

NURO Hikari Phone ( Cable line)

White BB

Áp dụng đối với dịch vụ truy cập dữ liệu phí cố định Số tiền giảm

Cable line

● Giảm giá tại nhà - Bộ Hikari

Dữ liệu cố định 50 GB+

Dữ liệu cố định Mini Monster

Dịch vụ cước phí đối tượng (Truyền thông di động) Số tiền giảm

Dữ liệu cố định 50 GB/20 GB/5 GB※2

Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn dành cho 4G LTE

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

Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn MAX dành cho điện thoại thông minh

Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn

Gói cước phí cố định sử dụng không giới hạn dành cho điện thoại đơn giản

(Dùng cho iPad)Dữ liệu cố định cơ bản dành cho 4G LTE

Cước phí dữ liệu cố định 4G/LTE/Cước phí dữ liệu cố định 4G+
(Dùng cho máy tính bảng)Dữ liệu cố định cơ bản dành cho 4G

Gói dữ liệu cố định nhỏ 2 GB/1 GB※2

Suma-Hodai/
Suma-Hodai Light

Gói cước điện 
thoại cơ bản

Các gói khác ngoài 
các gói ghi trên※1

500 yên/tháng

500 yên/tháng

1.000 yên/tháng

1.000 yên/tháng

1.000 yên/tháng



V-7 Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có thông báo cụ thể.Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

Cần [Đăng ký]
Chỉ áp dụng cho trường hợp thực hiện 
đăng ký tham gia khi mua máy (ký hợp 
đồng sử dụng đường truyền mới/Đổi máy) 

【Gói bảo hiểm Anshin with AppleCare Services】▪Dịch vụ dành cho iPad đang tạm ngừng do bảo trì hệ thống (thời điểm ngày 9/11/2018). Thông tin mới nhất ví dụ như thời gian bắt đầu lại, v.v… vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. 
※ Đối tượng của gói bảo hiểm này là các sản phẩm từ dòng iPhone 6 trở đi và dòng iPad mini 4 trở đi. *Khi sửa chữa iPhone, iPad thì có thể mang đến Apple Store, các nhà cung cấp dịch vụ chính hãng của Apple, các cửa hàng SoftBank 
(chỉ một số cửa hàng) để sửa. Từ năm thứ 3 trở đi khi sửa chữa tại Apple Store hoặc các nhà cung cấp dịch vụ chính hãng của Apple thì cũng có trường hợp phí sửa chữa khác với khoản tiền nêu trên. Trong trường hợp đó sẽ thực hiện cấp 
điểm T point có thời hạn cố định tương ứng với khoản tiền mà khách hàng phải chi trả.▪Có thể sử dụng tối đa 1 lần trong mỗi 2 năm tính từ ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ, cùng với các dịch vụ giảm giá hoặc [Giao hàng thay thế] do “hỏng 
máy” và các dịch vụ [Trao đổi nhanh] do Apple cung cấp (Cứ sau mỗi 2 năm thì lịch sử sử dụng ưu đãi sẽ được điều chỉnh lại).▪Có thể sử dụng “Dịch vụ giao hàng thay thế do mất trộm” tối đa 1 lần trong mỗi 2 năm tính từ ngày bắt đầu sử 
dụng dịch vụ (Cứ sau mỗi 2 năm thì lịch sử sử dụng ưu đãi sẽ được điều chỉnh lại).▪Những khách hàng đã sử dụng dịch vụ dưới đây không thể sử dụng cùng một dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ lần sử dụng trước. [Giảm giá khi đổi máy 
do bị hỏng hoàn toàn/bị mất trộm/làm mất máy] [Giảm giá loại máy đã tiếp nhận sửa chữa]▪Giá tại thời điểm ngày 9/10/2018. Có trường hợp thay đổi nội dung sửa chữa, chi phí sửa chữa do Apple cung cấp, và trường hợp thay đổi nội 
dung và giá trị ưu đãi mà chương trình ưu đãi này cung cấp.▪Sau khi đã đăng ký gia nhập hội, nếu tham gia sử dụng gói AppleCare+ của Apple trước khi nhận được sự đồng ý của chúng tôi và hoàn thành việc đăng ký trên hệ thống thì 
việc gia nhập này sẽ không có hiệu lực. 【Điểm T point có thời hạn cố định】 Để tích điểm T point có thời hạn cố định thì cần phải làm thủ tục nhận điểm trong vòng 90 ngày kể từ ngày sửa/ giao hàng thay thế.▪Thời hạn có hiệu lực của 
điểm T point có thời hạn cố định là 180 ngày.▪Trường hợp sửa chữa miễn phí do [Máy bị lỗi tự nhiên] thì không được cấp điểm T point có thời hạn cố định.▪Trường hợp sửa chữa theo giá thông thường không áp dụng giảm giá sửa chữa 
cũng không được cấp điểm T point có thời hạn cố định.▪Chỉ trong trường hợp kết quả kiểm tra khi sửa chữa là hỏng toàn bộ (hỏng nặng) thì sẽ được cấp điểm T point có thời hạn cố định tối đa tương ứng với 30.000 yên.▪Trường hợp sử 
dụng dịch vụ giao hàng thay thế hoặc dịch vụ trao đổi nhanh do Apple cung cấp thì không được cấp điểm T point có thời hạn cố định.▪Việc cấp điểm T point có thời hạn cố định chỉ áp dụng với khoản chi phí sửa chữa (bao gồm cả thuế 
tiêu thụ), không cấp điểm có thời hạn cố định đối với các khoản như phí chậm trễ, phí kỹ thuật, phí mua phụ kiện, v.v…▪Không áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp.▪Khi đăng ký để được cấp điểm T point có thời hạn cố định thì 
cần phải đăng ký Yahoo! JAPAN ID và đồng ý với các điều khoản về hội viên T.

【Gói bảo hiểm Anshin Plus】▪ Với các khách hàng đã tham gia Gói bảo hiểm Anshin trước ngày 3/12/2012 thì có thể sử dụng ưu đãi giảm giá khi đổi máy. ☆ Giá khác nhau tùy từng loại máy và cửa hàng. ※1Không áp dụng với phí sửa chữa máy do bị ngấm nước, 
hỏng toàn bộ hay các hỏng hóc bên ngoài. ※2 Những khách hàng đang sử dụng dịch vụ dưới đây không thể sử dụng cùng một dịch vụ trong vòng 6 tháng kể từ lần sử dụng trước. ○Dịch vụ bảo hành khi bị vào nước và bị hỏng toàn bộ ○Dịch vụ giao hàng thay thế 
○Dịch vụ bảo hành khi bị trộm cắp và làm mất (Dịch vụ hậu mãi của SoftBank, dịch vụ bảo hiểm cho trường hợp bị mất trộm và bị hỏng hoàn toàn của gói Super Anshin, dịch vụ giao hàng thay thế do mất trộm của gói bảo hiểm Anshin with AppleCare Services) 
Trường hợp phát sinh việc hỏng hóc do bị ngấm nước, hỏng toàn bộ, bị mất trộm hoặc làm mất.vv... trong vòng 6 tháng sau khi sử dụng dịch vụ này thì sẽ được đổi máy như thông thường. ※3 Có trường hợp cần phải thay đổi gói cước phí hoặc dịch vụ tùy chọn do 
loại máy tương tự hết hàng. ※4 Trường hợp cần thay thế bên ngoài khi sửa chữa thì sẽ mất phí sửa khác theo Dịch vụ bảo hành khi gặp sự cố. ※5 Việc sửa chữa chỉ áp dụng đối với riêng thân máy. Việc đánh giá là hỏng do “ngấm nước, hỏng toàn bộ” do chúng tôi 
thực hiện. Có trường hợp chúng tôi sẽ trả lại máy mà không sửa chữa nếu kết quả đánh giá là ngoài đối tượng áp dụng. ※6 Các máy điện thoại bị ngấm nước hoặc bị hỏng toàn bộ thì đều thực hiện hủy bỏ dù cho có phục hồi lại được dữ liệu hay không. ▪Chúng 
tôi cần giữ “điện thoại di động yêu cầu phục hồi lại dữ liệu (hỏng do bị ngấm nước/hỏng toàn bộ)” và “điện thoại di động dùng để phục hồi dữ liệu” trong khoảng 1 tuần (Có thế cho mượn máy khác dùng tạm trong khi chờ đợi). Không áp dụng đối với iPad. ▪Nếu 
điện thoại di động đang sử dụng bị ngấm nước thì không tắt nguồn điện của máy mà hãy tháo pin ra khỏi thân máy rồi mang đến cửa hàng của Softbank. Tùy vào tình trạng hỏng hóc của máy mà cũng có trường hợp không thể tiếp nhận sửa chữa. ※7 Cũng có thể 
tham gia riêng lẻ. ［Phí sử dụng hàng tháng：500 yên (Miễn phí đăng ký tham gia)］.   ※8 Đối tượng hỗ trợ là các dòng điện thoại thông minh ra đời kể từ sau tháng 4/2016. ※9 Cũng có trường hợp giao hàng bị chậm do hết pin thay thế. Các loại máy hỗ trợ cung cấp 
sau khi quá 3 năm kể từ ngày bán thì tùy vào tình trạng tồn kho mà có trường hợp dịch vụ này sẽ kết thúc sớm hơn. ※10 Thời hạn đăng ký pin là 1 năm sau khi được nhận quyền cấp pin miễn phí. Sau khi tiếp nhận đăng ký chúng tôi sẽ gửi hàng tới một trong số 
các địa chỉ: địa chỉ gửi phiếu yêu cầu thanh toán, địa chỉ của người ký hợp đồng, địa chỉ gửi tùy chọn. Không áp dụng với các máy không đi kèm pin (ví dụ một số các thiết bị truyền nhận dữ liệu). 【Dịch vụ bảo hành khi bị vào nước và bị hỏng toàn bộ】▪Thực hiện 
thu hồi các máy bị hỏng toàn bộ hay bị ngấm nước tại cửa hàng. Trường hợp thực hiện đổi máy căn cứ theo điều kiện của Dịch vụ bảo hành với các hỏng hóc do bị ngấm nước hay hỏng toàn bộ hoặc Dịch vụ bảo hành khi bị mất cắp hoặc làm mất máy thì sẽ giới 
hạn việc sử dụng dịch vụ truyền thông của máy cũ.  【Dịch vụ bảo hành khi bị mất cắp hoặc làm mất máy】▪Cần cung cấp các giấy tờ làm chứng (giấy báo mất trộm, giấy báo bị mất, v.v...).

■ Các dịch vụ khác
● Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bộ nhớ※6　● Hỗ trợ mọi loại điện thoại di động※7　● Dịch vụ giao hàng thay thế do bị mất trộm　●Giảm giá loại máy đã tiếp nhận sửa chữa
•Ngoài ra trong vòng 2 năm còn có thể sử dụng dịch vụ trao đổi nhanh và hỗ trợ kỹ thuật được cung cấp bởi Apple.

■ Dịch vụ khác
● Hỗ trợ phục hồi dữ liệu bộ nhớ※6　● Dịch vụ giảm giá nhận sửa chữa trực tuyến　● Dịch vụ bảo hành khi bị trộm cắp và làm mất※2※3

● Dịch vụ hỗ trợ miễn phí bộ pin※9※10 hoặc dịch vụ giảm giá thay và sửa chữa pin tích hợp　● Giảm giá với loại máy đã tiếp nhận sửa chữa. 
• Khách hàng đang sử dụng điện thoại di động/máy tính bảng/truyền dữ liệu di động thì cũng có thể sử dụng “Gói bảo hiểm Anshin” (Phí sử dụng hàng tháng : 500 yên, không kèm dịch vụ Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan đến điện thoại di động)

OPTIONAL SERVICES

Dịch vụ bảo hành

Tiếng ViệtDịch vụ tùy chọn

Truyền dữ liệu di động

Máy tính bảng

Điện Thoại Thông Minh 4G

Điện thoại di động

iPhone

iPad

Đối với khách hàng sử dụng iPhone

● Gói bảo hiểm Anshin with AppleCare Services ［Phí sử dụng 
hàng tháng］

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X: 1.160 yên/tháng, các mẫu iPhone khác※: 830 yên/tháng
Các mẫu iPad khác※: 700 yên/tháng

Máy bị lỗi tự nhiên＊

Sửa chữa các lỗi tự 
nhiên của máy/

hao mòn pin

Miễn phí

Sửa màn hình＊

Sửa chữa các hỏng hóc liên 
quan đến màn hình LCD

Ngoại trừ trường hợp bị hỏng toàn bộ. Không thuộc đối tượng tích điểm T-point.

Sửa chữa khác＊

Bị ngấm nước/Vỡ
Các sửa chữa khác

Giao hàng thay thế
Trong vòng 1~2 ngày  

máy thay thế đến 

Máy bị hỏng (do sơ suất hoặc sự cố tai nạn)

Khi đã tham gia rồi thì có thể luôn an tâm!
Trong vòng 2 năm sẽ được bảo hành bởi 
AppleCare Services, từ năm thứ 3 trở đi sẽ 
tiếp tục được bảo hành bởi Softbank

Năm thứ 1 Năm thứ 2
Kể cả năm thứ 3 trở đi vẫn 
có thể yên tâm sử dụng

(Thời hạn bảo hành)

■ Về phí sửa chữa thì sẽ được tích điểm T point có giá 
trị sử dụng trong thời gian cố định ứng với số tiền★

★Chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của của Yahoo!JAPAN, LOHACO, GYAO chẳng hạn như 
Yahoo! Shopping. Ngày cấp và ngày hết hạn khác với điểm T point bình thường.

● Gói bảo hiểm Anshin Plus

Khách hàng sử dụng Điện Thoại Thông Minh 4G/Điện thoại di động/Máy tính bảng/truy cập dữ liệu di động
［Phí sử dụng hàng tháng］ 650 yên/tháng

Sẽ được tích điểm T point có giá trị sử dụng 
trong thời gian cố định ứng với số tiền★

Áp dụng với các dịch vụ có kí hiệu này!➡

Sẽ được tích điểm T point có giá trị sử dụng 
trong thời gian cố định ứng với số tiền★

Sẽ được tích điểm T point có giá trị sử dụng 
trong thời gian cố định ứng với số tiền★

3.400 yêniPhoneiPhoneiPhoneiPhone

4.400 yêniPadiPadiPadiPad

11.800 yêniPhoneiPhoneiPhoneiPhone

4.400 yêniPadiPadiPadiPad
(đã bao gồm thuế) (đã bao gồm thuế)

11.800 yêniPhoneiPhoneiPhoneiPhone

4.400 yêniPadiPadiPadiPad
(đã bao gồm thuế)

hoặc

Thay thế Hỗ trợ mọi loại điện thoại di động※7

0800-111-7638
[Phí liên hệ: miễn phí/

Thời gian tiếp nhận: 9:00~20:00 (Hoạt động cả năm)]

Sửa chữa

Dịch vụ bảo hiểm 
khi sản phẩm bị lỗi※1 Miễn phí

Thực hiện sửa chữa nhiều vấn đề với mức giá đặc biệt Máy thay thế sẽ được gửi đến trong khoảng 1~2 ngày 
(ngoại trừ đảo xa và một số khu vực)

Hỗ trợ mọi sự cố trên điện thoại di động

Dịch vụ bảo hiểm khi bị vào nước và 
bị hỏng toàn bộ※2※3※4※5 5.000 yên

Dịch vụ bảo hiểm 
khi làm hỏng 1.500 yên

Đổi sang máy khác cùng loại hoặc máy 
do chúng tôi chỉ định

với giá ưu đãi của hội viên☆

Giao hàng thay thế※2※3

7.500 yên

(Đối với trường hợp sử dụng Dịch vụ bảo hiểm 
khi sản phẩm bị lỗi/Dịch vụ bảo hiểm khi làm hỏng)

Chỉ áp dụng với điện thoại thông minh 4G※8

Sản 
phẩm mới 
tương ứng

hoặc



V-8 Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuế, trừ khi có thông báo cụ thể.Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

Cần [Đăng ký]
Chỉ áp dụng cho trường hợp đăng ký 
tham gia (ký hợp đồng sử dụng đường 
truyền mới/đổi máy) khi mua máy.※1

【Gói cơ bản của iPhone】【Gói cơ bản dành cho điện thoại thông minh】▪Tùy vào loại máy mà có trường hợp không sử dụng được. Tùy vào tình hình sử dụng mà có thể phát sinh thêm phí truy cập ngoài phí sử dụng hàng tháng. ※1 Trường hợp 
đăng ký đồng thời với hợp đồng đơn lẻ USIM cũng vẫn có thể tham gia. ※2 Không áp dụng cho trường hợp thay đổi hoặc tiếp tục sử dụng các dịch vụ dưới đây khi đổi máy. Sau khi kết thúc thời hạn hưởng ưu đãi miễn phí của ［Gói cơ bản của iPhone, 
Gói cơ bản dành cho điện thoại thông minh, Gói cơ bản của điện thoại di động, Gói cơ bản của điện thoại di động dành cho điện thoại di động 4G, Gói cơ bản của điện thoại di động dành cho gia đình Anshin］ thì phí sử dụng hàng tháng là 500 yên. 
Thời hạn áp dụng ưu đãi miễn phí là 1 tháng tính từ ngày đăng ký cho đến trước ngày đăng ký của tháng tiếp theo. ※3 Chức năng kiểm tra phát hiện thư có hại chỉ có thể sử dụng ở các máy iOS11.0 trở đi. ※4 Thực hiện thanh toán trong ứng dụng.  
※ 5　Nội dung được hiển thị bằng ký tự có thể không giống với nội dung tin nhắn thực tế (bằng giọng nói) trong hộp thư thoại. 【Hộp thư thoại Plus】▪Để sử dụng chức năng trả lời tự động với Gói cước điện thoại cơ bản/Gói Suma-Hodai/Gói 
Suma-Hodai Light thì cần đăng ký [Gói cơ bản] hoặc gói [Hộp thư thoại Plus]. 【Định vị Navi】▪Chức năng được tìm kiếm chỉ có thể dùng ở loại máy được hỗ trợ. ▪Khi chuyển nhượng hoặc dùng lại máy của người khác thì toàn bộ thiết lập liên quan 
đến Định vị Navi của người chuyển nhượng/người chủ cũ sẽ bị gỡ bỏ.

OPTIONAL SERVICES

Dịch vụ bảo mật

Dịch vụ tùy chọn

Điện thoại di động 

Máy tính bảng

iPhone

Điện thoại thông minh 4G

Khóa các cuộc gọi gây phiền hà Người kiểm tra an ninh an ninh Internet Sagiwall

Giám sát các mối nguy khi sử dụng Wi-Fi công cộng

Phòng tránh việc lộ thông tin cá nhân

Ứng dụng chuyên dụng
Thông thường là 350 yên/tháng
(Đã bao gồm thuế) ※4

Lừa đảo qua mạng khi sử dụng internet.

Bảo vệ khỏi các trang web độc hại

Ứng dụng chuyên dụng
Thông thường là 120 yên/tháng
(Đã bao gồm thuế)※4

●Gói cơ bản cho iPhone

● Gói cơ bản dành cho điện thoại thông minh Miễn phí một tháng khi đăng ký tham gia mới※2

1.600yên/tháng➡

Kiểm tra và phát hiện các cuộc 
gọi hoặc thư có hại※3

ví dụ như các thư liên quan đến bán hàng nguy 
hại, thư lừa đảo.

■ Các dịch vụ khác
● Dịch vụ tìm kiếm điện thoại di động bị mất ［Dịch vụ giới hạn của 

gói cơ bản dành cho iPhone］
● Hộp thư thoại Plus［Thông thường là 300 yên/tháng］
● Định vị Navi ［Thông thường là 200 yên/tháng］［Phí sử dụng chức 

năng tìm kiếm là 5 yên/lần］
● Bản đồ Mimamori　　　　　
● Chờ cuộc gọi ［Thông thường là 200yên/tháng］　
● Gọi điện nhóm［Thông thường là 200yên/tháng］　　　
● Dịch vụ chặn sử dụng với một số tiền cố định ［Thông thường là 

100 yên/tháng］

có thể dễ dàng tải về từ các trang chuyên dụng.

Ứng dụng chuyên dụng

Ứng dụng chuyên dụng

Trường hợp đã cài 
đặt xong toàn bộ 
thì chạm vào biểu 
tượng “Gói cơ bản”

Trường hợp đã cài 
đặt xong toàn bộ thì 
đăng nhập bằng 
cách quét mã QR

Nhấn vào biểu 
tượng gói cơ bản 
đã cài đặt sẵn

Nếu không có biểu 
tượng đã được cài 
đặt sẵn vui lòng hãy 
truy cập bằng mã QR.

Miễn phí một tháng khi đăng ký tham gia mới※2

1.735yên/tháng➡
［Phí sử dụng 

hàng tháng］ 500 yên/tháng

500 yên/tháng

Smart security  

powered by McAfee®

Chạy ngầm trong ứng dụng và tệp đính kèm

Chặn virus

Ứng dụng chuyên dụng
［Thông thường là 300 yên/tháng］

Hộp thư thoại PlusCập nhật

Vô cùng tiện lợi khi có thể đọc
 tin nhắn trong hộp thư thoại

 bằng ký tự ※5

Khóa các cuộc gọi gây phiền hà

Kiểm tra và phát hiện các cuộc 
gọi hoặc thư có hại

ví dụ như các thư liên quan đến bán hàng nguy 
hại, thư lừa đảo.

［Phí sử dụng 
hàng tháng］

có thể dễ dàng tải về từ các trang chuyên dụng.

Tiếng Việt

■ Các dịch vụ khác
● Internet SagiWall
● Dịch vụ tìm kiếm điện thoại di động bị mất ［Dịch vụ giới hạn của gói cơ bản 

dành cho điện thoại thông minh］
● Định vị Navi ［Thông thường là 200 yên/tháng］［Phí sử dụng chức năng tìm kiếm 

là 5 yên/lần］
● Bản đồ Mimamori　　　　　
● Khóa an toàn từ xa［Dịch vụ giới hạn của gói cơ bản dành cho điện thoại thông minh］★
● Chờ cuộc gọi ［Thông thường là 200yên/tháng］
● Gọi điện nhóm［Thông thường là 200yên/tháng］★
● Dịch vụ chặn sử dụng với một số tiền cố định ［Thông thường là 100 yên/tháng］
•  Với bảo hành dành cho máy tính bảng vui lòng sử dụng gói “Anshin security set”

Ứng dụng chuyên dụng

Ứng dụng chuyên dụng

Những khách hàng sử dụng điện thoại Nexus 6P, 
Android One S3 thì không thể sử dụng dịch vụ của ★.

Ứng dụng chuyên dụng
［Thông thường là 300 yên/tháng］

Đối chiếu với các số 
điện thoại gây phiền hà 
do cảnh sát cung cấp.

Ứng dụng chuyên dụng
［Thông thường là 300 yên/tháng］

Đối chiếu với các số 
điện thoại gây phiền hà 
do cảnh sát cung cấp.

Khuyên 

dùng

Khuyên 

dùng

Ứng dụng chuyên dụng
［Thông thường là 300 yên/tháng］

Ứng dụng chuyên dụng



V-9 Phí dịch vụ quốc tế không bị tính thuế, trừ khi có thông báo cụ thể.Chi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

☆Điện thoại di động quốc tế (điện thoại di động có thể sử dụng mạng ở cả hai chế độ GSM và 3G).
▪Điện thoại di động bản quốc tế (dùng cho các vùng sử dụng 3G) thì không thể sử dụng ở các quốc gia như Mỹ, Canada.vv...
▪Về các loại máy được hỗ trợ vui lòng xem tại trang chủ của Softbank. 
▪Trường hợp là loại máy không được hỗ trợ dịch vụ điện thoại di động tại nước ngoài thì bằng cách cắm USIM thì có thể sử dụng được số điện thoại và thư điện tử đang sử dụng ở 

trong nước kể cả khi ở nước ngoài. (Ngoại trừ iPhone).

Phủ khắp trên 99,8%☆ địa điểm du lịch của người Nhật!
Điện thoại di động của Softbank đang sử dụng

có thể sử dụng ở các 
quốc gia trên thế giới 

Dịch vụ Điện thoại quốc tế và SMS quốc tế SoftBank có thể sử dụng khi ở nước ngoài 
không bao gồm trong gói cước phí trong nước và các loại dịch vụ/truy cập cố định miễn 
phí (bao gồm cả dịch vụ giá cố định như Gói dữ liệu không giới hạn, v.v...), dịch vụ giảm 
giá (trừ trường hợp giảm giá theo tháng) (Trừ khi áp dụng không giới hạn ở Mỹ).

Chuyển vùng quốc tế LTE có thể sử 
dụng tại 121 quốc gia và vùng lãnh thổ

Cho dù là gói không giới hạn tại Mỹ hay gói 
không giới hạn tại nước ngoài vẫn có thể 
truyền nhận dữ liệu với tốc độ siêu cao. 

Sử dụng không giới hạn ở Mỹ

【Điện thoại quốc tế】▪Có trường hợp dù không kết nối được với người nhận nhưng vẫn bị mất phí điện thoại, điều này tùy thuộc vào điều kiện của các hãng viễn thông địa phương. 【SMS quốc tế】 ※Phí gửi tin sẽ khác nhau tùy theo số lượng 
ký tự gửi đi [1 tin nhắn có giá khoảng 100~1.000 yên (tương đương độ dài 70~670 ký tự)].▪Tùy vào loại máy hoặc hãng viễn thông ở nơi gửi đến mà dung lượng có thể gửi sẽ khác nhau.▪Có trường hợp dù SMS không được gửi tới người nhận 
nhưng vẫn bị mất phí gửi tin.▪Có trường hợp không thể gửi SMS quốc tế do điều kiện của hãng viễn thông mà người nhận đang sử dụng. 

【Phí gọi/phí truyền nhận dữ liệu ở nước sở tại】▪ Trong trường hợp dưới đây sẽ mất gọi/phí truyền nhận dữ liệu. Việc nhận và trả lời điện thoại ở nước ngoài(Mất phí nhận cuộc gọi đến) ◯Gửi SMS bằng iPhone(Nếu vượt quá 70 ký tự thì khi đến 134 ký tự sẽ bị 
tính là 2 tin, từ sau đó thì cứ 67 kí tự bị tính là 1 tin và mất phí gửi tin nhắn) ▪ Cần lưu ý rằng trường hợp tải nội dung dữ liệu ở nước ngoài thì phí truyền nhận dữ liệu sẽ rất cao. ▪ Tùy vào từng hãng viễn thông ở nước ngoài mà cũng có trường hợp phát sinh phí 
nghe gọi cho dù không hề thực hiện cuộc gọi. Trường hợp sử dụng trang web từ nước ngoài thì tùy vào tình trạng mạng ở nước ngoài mà cũng có trường hợp không thể thực hiện tải hoặc xem phát trực tiếp một cách bình thường▪ Tùy vào loại máy mà có máy 
được cài đặt ngay từ đầu là nhận toàn bộ nội dung S!Mail (MMS) một cách tự động. Cũng có trường hợp phí truyền nhận dữ liệu sẽ rất cao nên hãy thay đổi cài đặt thành [Thực hiện nhận thủ công] để chỉ nhận tiếp nội dung của mail cần xem. MMS của iPhone 
thì sẽ nhận toàn bộ nội dung thư một cách tự động. Vì có trường hợp phí truyền nhận dữ liệu sẽ rất cao nên hãy thay đổi cài đặt (On/Off) của [MMS message]. ▪Cũng có trường hợp ứng dụng tự động thực hiện việc truyền nhận dữ liệu nên sẽ mất phí mà không 
hề biết trước. Trường hợp không truyền nhận dữ liệu thì hãy tắt chức năng [Truyền dữ liệu di động]. 【Gói cước không giới hạn ở Mỹ】※1 Ngoại trừ một số khu vực của Alaska, Montana Province, Guam, Saipan. ※2 Nếu sử dụng các mạng khác ngoài mạng Sprint 
thì sẽ mất phí nghe gọi/phí truyền nhận dữ liệu của điện thoại di động hỗ trợ sử dụng ở nước ngoài. Trước khi sử dụng cần xác nhận xem đã kết nối với mạng “Sprint” chưa. ▪Mạng Sprint chỉ được kết nối khi ［Nhà cung cấp］ được đặt là ［Tự động］. Tùy vào tình 
trạng của mạng mà cũng có trường hợp không thể kết nối với mạng Sprint. ▪Thời gian kết thúc chiến dịch sẽ được thông báo trên trang chủ của SoftBank. Cũng có trường hợp nội dung của chiến dịch bị thay đổi mà không báo trước nên hãy xác nhận thông tin 
mới nhất trên trang chủ của SoftBank. ▪Ưu đãi không được áp dụng khi gọi tới các khu vực không được áp dụng gói sử dụng không giới hạn ở Nhật và Mỹ.　

Gói sử dụng không giới hạn tại nước ngoài

INTERNATIONAL SERVICE

Cần [Đăng ký]

［Không cần [Đăng ký]
［Phí truy cập mạng] là bắt buộc

Phí sử dụng dịch vụ］ Miễn phí (Thông thường là 980 yên/tháng)
[Đăng ký] Không cần đăng ký nếu đang trong thời gian thực hiện 
chiến dịch kỉ niệm việc bắt đầu triển khai dịch vụ☆

Điện thoại di động hỗ trợ 
trên toàn thế giới

Dịch vụ quốc tế

Không cần đăng ký , chỉ cần bật dịch vụ Data roaming

Có thể yên tâm, thoải mái sử dụng mạng, thư điện tử ở nước ngoài chỉ với chi phí tối đa là 2.980 yên/ngày!

Tối đa đến 25MB

Từ 25MB trở lên

0 yên ~ 51.199 yên

51.200 yên ~

Trước khi áp dụngiPhone, iPad, Điện thoại thông minh, Điện thoại di động 4G 

Số byte sử dụng (Tối đa) Gói sử dụng không giới hạn tại nước ngoài

Sau khi áp dụng

0 yên ~ 1.980 yên/ngày

2.980 yên/ngày

Một ưng dụng giúp bạn cài đặt dễ dàng
［Loại máy hỗ trợ ］

iPhone, iPad, điện thoại thông minh 
［Giá］ Miễn phí

(Mất phí khi tải ứng dụng)
［Phí truy cập mạng］ là bắt buộc

Trong phạm vi nước Mỹ
Khách hàng đang sử dụng loại 
máy hỗ trợ sử dụng được mạng 
Sprint khi đang đi du lịch tại Mỹ

Trong phạm vi nước Mỹ
Các khách hàng đang sử dụng 
điện thoại di động của các 
công ty Nhật đang du lịch ở Mỹ

Nhật Bản
Các khách hàng đang sử dụng 
điện thoại di động/điện thoại cố 
định của các công ty Nhật

Trong phạm vi nước Mỹ
Khách hàng đang sử dụng điện 
thoại di động/điện thoại cố 
định của Mỹ

Các nước khác
Các khách hàng đang sử dụng 
điện thoại di động/điện thoại cố 
định của các quốc gia và vùng 
lãnh thổ không phải Mỹ và Nhật

● Loại máy hỗ trợ iPhone/iPad/điện thoại thông minh/Điện thoại di động/Máy tính bảngTruyền dữ liệu di động

● Khu vực hỗ trợ　Đại lục Hoa Kỳ, Hawaii, Puerto Rico, Quần đảo Virgin (lãnh thổ Hoa Kỳ)※1　●Loại máy hỗ trợ　iPhone bản iPhone 6 trở đi/iPad bản từ iPad Air 2 trở đi

● Ứng dụng sử dụng gói không giới hạn ở nước ngoài
● Chi phí　     Tính tiền từng ngày theo giờ của Nhật(0：00~23：59) chứ không phải theo giờ ở nước sở tại

Trường hợp gọi đến số cố định/số di động của Mỹ từ Nhật thì không được áp dụng ưu đãi [Sử dụng không giới hạn ở Mỹ]

［Không cần [Đăng ký]
［Phí sử dụng hàng tháng］ Miễn phí Điện thoại quốc tế/SMS quốc tế

Có thể gọi điện, gửi SMS từ Nhật ra nước ngoài.

Trường hợp gọi đến số cố định/số 
di động của Mỹ từ Nhật 39 yên/30 giây

● Phí nghe gọi khi thực hiện gọi điện thoại quốc tế từ Nhật. 
Trường hợp gửi đến điện thoại di động 

của các hãng viễn thông nước ngoài từ Nhật 
(tương đương độ dài 70 ký tự)

100 yên※ một tin

● Phí gửi trong trường hợp gửi tin nhắn (SMS) quốc tế từ Nhật

Gọi điện/Gửi 
thư điện tử miễn phí

※2
Gọi điện/Gửi 
thư điện tử miễn phí

※2

Gọi điện 210 yên/phút

Gửi thư 
điện tử miễn phí ※2

Gọi điện/Gửi 
thư điện tử miễn phí

※2

Có thể nghe gọi, SMS, truyền dữ liệu miễn phí từ Mỹ đến Nhật, và trong phạm vi nước Mỹ!
※2 ※1

Tiếng Việt

Dịch vụ Điện thoại quốc tế và SMS quốc tế SoftBank có thể sử dụng khi ở nước ngoài không bao gồm trong gói cước phí trong nước và các loại dịch vụ/truy cập cố định miễn phí (bao gồm cả dịch vụ giá cố định như 
Gói dữ liệu không giới hạn, v.v...), dịch vụ giảm giá (trừ trường hợp giảm giá theo tháng) (Trừ khi áp dụng không giới hạn ở Mỹ).



V-10 Giá hiển thị là giá chưa bao gồm thuếChi tiết về khoản tiền phí và dịch vụ giảm giá vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank. (Chỉ có tiếng Nhật)

INFORMATION Thông tin

STEP 1
Thực hiện đăng ký Number Portability (MNP) với công ty điện thoại di động mà bạn đang ký hợp đồng hiện tại
Hãy liên lạc với công ty điện thoại di động mà bạn đang dùng để đặt hẹn dịch vụ Number Portability (MNP) và lấy “Số đặt hẹn MNP”. 
Về thông tin nơi đặt hẹn dịch vụ Number Portability (MNP) của công ty điện thoại di động mà không phải những công ty dưới đây vui lòng xem tại trang chủ của 
từng công ty tương ứng. 

Thời gian tiếp nhận9：00～21：30

My docomoTừ

Đăng nhập ▶
Làm thủ tục trực tuyến docomo ▶

Thời gian tiếp nhận9：00～21：30

EZ web

TOP ▶ 
Hỗ trợ khách hàng au ▶

Đăng ký/Thay đổi ▶

(Điện thoại di động)

Thời gian tiếp nhận 9：00～21：30

My Y!mobile

TOP ▶
 Confirm/ Thay đổi nội dung hợp đồng ▶

Thủ tục liên quan tới việc đặt hẹn 
dịch vụ chuyển mạng giữ số  ▶

(điện thoại thông minh/Máy tính)
（https://my.ymobile.jp/muc/d/top）

My Y!mobile

TOP ▶ 
Chi phí/Các loại đăng ký ▶

Đặt hẹn MNP ▶
Đăng ký đặt hẹn MNP  ▶

(Điện thoại di động)

Từ điện thoại 
di động/điện 
thoại thông 

thường

Từ trang Web

NTT docomo au/Okinawa Cellular Y!mobibe

0077-75470

Thời gian tiếp nhận 9：00～20：00

Từ điện thoại 
thông thường 0120-921-156

116
Từ điện thoại của Y!mobile

Thời gian tiếp nhận9：00～20：00

STEP 2 “MÃ SỐ ĐẶT HẸN MNP※” Hãy đem “Hóa đơn điện thoại di động mà bạn đang sử dụng” tới các cửa hàng đại lý của 
SoftBank hoặc cửa hàng trực tuyến của SoftBank.
Những thứ cần khi đăng ký vui lòng xem cột “Những thứ cần chuẩn bị khi đăng ký” của ở V-12

★Trường hợp chuyển số từ Y!Mobile PHS (Bao gồm cả Dual PHS) sang số của SoftBank thì có thể kế thừa địa chỉ thư điện từ của Y!mobile sang SoftBank. Với các khách hàng đã đăng ký E Mobile cũ từ trước 31/7/2014 thì hãy xem 
trên trang chủ của Softbank. ※ Thời gian có hiệu lực của “Mã số đặt hẹn MNP” là 15 ngày tính từ ngày đặt hẹn. 【Những điểm cần lưu ý khi sử dụng dịch vụ Number Portability (MNP)】 Không thể tiếp tục sử dụng được địa chỉ e-mail 
mà công ty điện thoại di động bạn đang ký kết hiện tại đã phát hành. Các dịch vụ mà công ty điện thoại di động bạn đang ký kết hiện tại cung cấp (Gói cước, dịch vụ giảm giá vv...) sẽ kết thúc tại thời điểm hủy bỏ dịch vụ. Cũng có 
trường hợp không thể tiếp tục sử dụng nội dung hay tiền trên thẻ mà nhà cung cấp nội dung đã cung cấp. ▪Trường hợp đang ký kết hợp đồng dịch vụ giảm giá ví dụ như hợp đồng hàng năm thì cũng có trường hợp sẽ mất phí khi 
thực hiện hủy bỏ hợp đồng. ▪Cần có điện thoại di động được bán bởi công ty điện thoại di động sau khi thay đổi. ▪Tùy vào tình trạng hợp đồng của khách hàng mà cũng có trường hợp không thể đặt hẹn qua điện thoại hoặc Web 
di động. (Về điều kiện đặt hẹn (Number Portability (MNP) thì sẽ theo quy định của các công ty.) ▪ Để thực hiện chuyển MNP thì mất phí là 3.000 yên .［Trường hợp ký mới các loại hợp đồng gồm Hợp đồng sử dụng dịch vụ nhưng 
không mua máy, Hợp đồng thanh toán một lần điện thoại thông minh, điện thoại đơn giản, Hợp đồng điện thoại di động Mimamori thì việc thực hiện chuyển MNP cho đến cuối tháng yêu cầu thanh toán của tháng thứ 2 sau khi ký 
hợp đồng (điện thoại đơn giản thì là cuối tháng thứ 2 sau khi ký hợp đồng) sẽ có phí là 5.000 yên］.

Hỏi đáp liên quan đến 
Number Portability (MNP) 

■ Nỗ lực①
Hợp tác với các cơ quan cảnh sát để tăng cường việc xác minh danh tính.
Có trường hợp chúng tôi cần thời gian để ［Kiểm tra xác minh bản gốc của các giấy tờ chứng minh danh 
tính］.Để thực hiện xác minh danh tính một cách chính xác bằng việc [cung cấp thông tin cho cơ quan 
cảnh sát] , nếu cần xác minh thông tin ghi trong các giấy tờ như bằng lái xe đã được cung cấp khi tiếp 
nhận việc ký hợp đồng thì có trường hợp chúng tôi phải cung cấp các thông tin đó cho cơ quan cảnh sát.

▪Trường hợp làm giả các giấy tờ xác định danh tính của người ký hợp đồng và dùng các tài liệu này để đăng ký sử dụng Điện thoại 
di động hoặc tự tiện đăng ký với danh tính của người khác sẽ bị coi là hành vi phạm tội làm giả giấy tờ (Điều 155 của Bộ luật hình 
sự）hay tội gian lận (Điều 246 của bộ luật hình sự).▪ Việc khai báo sai các mục xác định danh tính (Tên, địa chỉ, ngày tháng năm 
sinh khi đăng ký điện thoại di động, chuyển nhượng trái phép điện thoại di động của bản thân, chuyển nhượng/ nhận chuyển 
nhượng điện thoại di động của người khác đều bị coi là hành vi vi phạm Luật chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp.

Công ty SoftBank, Cục cảnh sát quốc gia, Sở cảnh sát tỉnh 

■Nỗ lực②
Có trường hợp chúng tôi buộc phải thực hiện hạn chế sử dụng máy điện thoại di động/ dịch vụ 3G của thiết bị truyền nhận dữ liệu/dịch vụ 4G /4G LTE.
Để tránh việc các máy điện thoại di động/ thiết bị truyền nhận dữ liệu được đăng ký bất hợp pháp bằng giấy tờ giả mạo để đem ra 
sử dụng cho các hành vi phạm pháp như 「Gian lận chuyển tiền」, thì có trường hợp chúng tôi buộc phải thực hiện hạn chế việc sử 
dụng máy điện thoại di động/ dịch vụ 3G của thiết bị truyền nhận dữ liệu/dịch vụ 4G/4G LTE tương ứng với các mục sau. 
① Trường hợp lấy được một cách bất hợp pháp do thực hiện các hành vi phạm tội như trộm cắp, gian lận hay các hành vi vi phạm pháp luật khác (ví dụ vi phạm luật phòng chống sử 
dụng bất hợp pháp điện thoại di động, làm giả giấy tờ v v...). ② Có mục không đúng trong nội dung ghi khi đăng ký（Tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh). ③ Khi các bưu phẩm như hóa 
đơn từ công ty chúng tôi không đến được địa chỉ liên lạc đã điền trong mẫu đơn đăng ký hợp đồng. ④ Trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán (bao gồm cả việc thanh toán 
tiền trả góp chia theo từng đợt phải trả) hoặc có khả năng cao sẽ không thực hiện thanh toán và là điện thoại đã tham gia vào các loại gói bảo hành, điện thoại di động cũ là đối tượng 
của dịch vụ bảo hành do bị mất trộm hoặc làm mất hoặc dịch vụ bảo hành đối với các hỏng hóc do bị ngấm nước hay hỏng toàn bộ (Bao gồm cả những điện thoại đã được Softbank 
thu hồi). Trong số các điện thoại di động được mua ở những cửa hàng không phải chính hãng (như mua đấu giá, mua ở chợ đồ cũ v v...) có cả những điện thoại lấy được một cách bất 
hợp pháp và có trường hợp điện thoại bị giới hạn sử dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không hủy bỏ việc giới hạn sử dụng của những máy điện thoại đã bị giới hạn sử dụng.

Để bảo đảm cung cấp cho khách hàng một dịch vụ có chất lượng cao

※Tuân theo phạm vi đăng ký chứng nhận FS88187/ISO9001:2015

Các khách hàng đang sử dụng điện thoại di động của Softbank vui 
lòng trả [Phí dịch vụ toàn cầu] khi bắt đầu kích hoạt các dịch vụ 
toàn cầu.

Đạt chứng nhận ISO9001：2015（QMS）
Chúng tôi đã có được chứng chỉ ISO 9001, một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất 
lượng trong việc quản lý chất lượng của thị trường điện thoại di động và hiện tại 
chúng tôi vẫn không ngừng thực hiện các hoạt động cải tiến chất lượng.

Về [Phí dịch vụ phổ thông]

Chuyển sang mạng SoftBank mà vẫn giữ nguyên số điện thoại

Ngăn ngừa việc ký kết hợp đồng điện thoại di động bất hợp pháp

Truy cập

Chi tiết và những điều khoản 
sử dụng mạng của điện thoại 
di động vui lòng xem ở đây.

www.softbank.jp/mobile/
support/3g/restriction/

▪hệ thống dịch vụ phổ thông là hệ thống mà công ty điện thoại sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí cần thiết để đảm bảo 
việc tất cả các hộ gia đình trên cả nước đều có thể sử dụng dịch vụ toàn cầu (các dịch vụ điện thoại không thể thiếu trong 
cuộc sống của người dân như điện thoại thuê bao, điện thoại công cộng, gọi khẩn cấp …vv) do công ty NTT Higashi/ Nishi 
Nhật Bản cung cấp một cách ổn định. Về khoản chi phí mà công ty điện thoại chịu trách nhiệm chi trả ứng với mỗi số điện 
thoại (đơn giá theo số) thì sẽ được Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông là đơn vị hỗ trợ dịch vụ toàn cầu tiến 
hành xem xét lại 6 tháng 1 lần do đó sẽ có trường hợp số tiền khách hàng phải chi trả ứng với dịch vụ đó sẽ thay đổi. Chi 
tiết về hệ thống dịch vụ này như khoản chi phí phải chi trả (phí dịch vụ toàn cầ）vui lòng xem trên trang chủ của Softbank.

Nơi liên lạc hỏi đáp về Number Portability (MNP) (Miễn phí)［Thời gian tiếp nhận］9：00～20：00
Từ điện thoại di động của SoftBank：＊5533 Từ điện thoại thông thường:0800-100-5533  ▪Lưu ý để không gọi nhầm số điện thoại.

Từ Từ Từ

Tiếng Việt

Từ điện thoại 
thông thường 0120-800-000

151
Từ điện thoại di động của NTT docomo

Thời gian tiếp nhận 9：00～20：00



V-11

Về việc mở rộng dịch vụ LTE và kết thúc một số dịch vụ 3G
Để có thể cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu một cách ổn định và có chất lượng cao dựa vào việc sử dụng tần số một cách hiệu quả chúng tôi sẽ dần dần mở rộng dịch vụ LTE ở tần số 1.7GHz. Về dịch vụ 3G 
ở tần số 1,7GHz chúng tôi sẽ kết thúc việc cung cấp dịch vụ vào ngày cuối cùng của tháng 1/2018 (0 giờ sáng ngày 1/2/2018) . Chi tiết xem tại đây ▶http://www.softbank.jp/mobile/network/1500-1700mhz/

INFORMATION Thông tin

■ Về điều khoản sử dụng gói cước ▪Có trường hợp nội dung này bị thay đổi mà không được báo trước nên mong quý khách thông cảm.
1. Để đảm bảo chất lượng truyền nhận và tính công bằng khi sử dụng mạng thì có trường hợp chúng tôi sẽ thực hiện giới hạn tốc độ truyền nhận đối với một số khách hàng đã đăng ký tham gia dịch vụ gói dữ liệu phí cố định và 
sử dụng một lượng lớn dữ liệu trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên chúng tôi không thực hiện ngắt kết nối đường truyền.

2. Nhằm nâng cao chất lượng mạng tốt hơn nữa, chúng tôi sẽ tiến hành thu thập, phân tích, lưu trữ thông tin nghẽn mạng ở từng dịch vụ. Ngoài ra đối với việc truyền nhận dưới đây, có trường hợp chúng tôi phải thực hiện hạn chế tốc độ đường truyền.

■ Về dịch vụ hậu mãi
▪Bảo hành： Máy điện thoại di động, sạc pin đều có giấy bảo hành đi kèm. Sau khi xác nhận các thông tin như [Ngày mua], [Cửa hàng bán] được ghi trên giấy bảo hành vui lòng đọc kỹ nội dung và giữ cẩn thận giấy bảo hành. 
▪Thời hạn bảo hành：1 năm kể từ ngày mua (Trường hợp ký hợp đồng thuê mượn máy thì không có bảo hành）. ▪Về sản phẩm đã mua：Nếu không có vấn đề gì về cách sử dụng thì trong thời gian bảo hành máy sẽ được sửa chữa miễn 
phí nếu có hỏng hóc. Sau khi hết thời gian bảo hành thì tất cả các sửa chữa đều bị tính phí. 

■ Về việc sử dụng nội dung
▪Từ ngày 1/12/2010 trở đi, nếu phát sinh chi phí sử dụng thông tin với tần suất cao hoặc phát sinh chi phí cao trong một thời gian nhất định thì có trường hợp chúng tôi phải hạn chế việc cho mua nội dung mới. Trong trường hợp ngừng 
sử dụng hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ 3G, dịch vụ 4G/ 4G LTE theo các điều khoản được quy định trong hợp đồng thì chúng tôi cũng dừng việc tính phí/ yêu cầu thanh toán phí thông tin đối với dịch vụ thông tin đang sử dụng do đã hết 
thời hạn do chúng tôi quy định. Ngoài ra, để tiếp tục sử dụng dịch vụ này sau khi hủy bỏ việc dừng sử dụng thì cần phải làm thủ tục đăng ký sử dụng lại. Khi đó, tùy vào dịch vụ thông tin mà có trường hợp bị mất thông tin đã đăng ký trên 
máy chủ của nhà cung cấp nội dung trước khi ngừng sử dụng.

■ Về USIM của Softbank
▪Thẻ USIM là một chip IC dùng để ghi nhớ các dữ liệu như số điện thoại, và việc yêu cầu thanh toán cước phí sử dụng được thực hiện đối với số điện thoại của USIM. Thẻ USIM khi cắm sang điện thoại di động khác vẫn có thể sử dụng được 
vì vậy bất kỳ loại điện thoại di động nào (Điện thoại di động chỉ dùng được trong nước/ bản quốc tế) có cắm thẻ USIM nếu bị mất hoặc bị lấy cắp thì cần liên lạc ngay với bộ phận [Tiếp nhận giải quyết các trường hợp bị mất tài sản hoặc bị 
hỏng hóc ] để làm thủ tục dừng sử dụng ngay lập tức.  ▪Tùy vào loại máy mà khả năng lưu trữ vào USIM là khác nhau. Trường hợp thay đổi máy và cắm USIM vào một máy điện thoại di động khác thì cũng có trường hợp danh sách số điện 
thoại trên thẻ USIM được hiển thị không đúng. ▪Quyền sở hữu thẻ USIM thuộc về công ty chúng tôi. Khi hủy hợp đồng vui lòng trả lại thẻ USIM. 

■ Cần lưu ý rằng cho dù đang sử dụng dịch vụ gói dữ liệu phí cố định nhưng cũng có những dữ liệu truyền nhận không thuộc đối tượng được cung cấp với cước phí cố định.
【Những loại truyền nhận dữ liệu nằm ngoài phạm vi cước phí cố định】▪Trường hợp sử dụng chức năng của một số loại máy (như 705NK..vv) ▪Trường hợp kết nối điện thoại di động với máy tính thông qua cáp USB ▪Truyền nhận theo gói sử dụng mạng 

truy cập ▪Truyền dữ liệu di động sử dụng thẻ kết nối của Softbank ▪Phần sử dụng ở nước ngoài (Ngoại trừ khi sử dụng gói không giới hạn ở Mỹ) ▪SMS quốc tế ▪S!Mail (MMS) quốc tế ▪SMS ▪Gọi điện ▪Để thực hiện xác nhận với khách hàng về việc 
có khả năng cước phí cuộc gọi hình ảnh (TV call) / cước phí truyền nhận dữ liệu theo gói bị tăng cao thì khi số tiền vượt quá tiền cước quy định chúng tôi sẽ gửi mail (SMS) thông báo cho khách hàng vào khoảng giữa tháng.

■ Để khách hàng có thể an tâm sử dụng
◎Không được sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe vì có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. ◎Ở những nơi cấm sử dụng điện thoại di động như bệnh viện, các khu nghiên cứu hãy tắt nguồn điện thoại vì có khả năng gây ảnh hưởng tới các thiết bị như thiết bị máy 
móc y tế. ◎ Cố gắng tắt nguồn điện thoại ở những nơi đông đúc. ◎Khi đang ở trên tàu điện cần lưu ý để không làm phiền tới những người xung quanh. Khi ở trên tàu cao tốc thì hãy di chuyển ra phía các đầu toa tầu rồi sử dụng để không gây ảnh hưởng đến người khác. ◎ Cần 
lưu ý tới âm lượng khi nói chuyện ở những nơi yên tĩnh như trong nhà hàng. 【Với những người đang sử dụng máy điều hòa nhịp tim】Khi đang đeo máy điều hòa nhịp tim dạng cấy ghép và máy khử rung tim dạng cấy ghép thì hãy để điện thoại xa nơi đặt máy điều hòa nhịp tim 
một khoảng cách từ 15cm trở lên rồi mới sử dụng. Đặc biệt cần lưu ý đối với các loại máy có chức năng tự động Bật/Tắt nguồn điện. 【Về việc trao đổi thông tin của khách hàng giữa các nhà cung cấp PHS, điện thoại di động】Thông tin của những khách hành như : khách hàng 
chưa thanh toán sau khi hủy hợp đồng, khách hàng bị dừng sử dụng dịch vụ do các hành vi như gửi mail làm phiền, khách hàng bị dừng sử dụng dịch vụ do chưa trả lời xác nhận danh tính theo yêu cầu của cảnh sát sẽ được trao đổi cho các nhà cung cấp PHS, điện thoại di động. 
Những thông tin đó sẽ được sử dụng làm cơ sở để điều tra, xác minh khi khách hàng thực hiện đăng ký hợp đồng vì vậy tùy tình hình mà cũng có trường hợp không được đăng ký hợp đồng. 【Quy định liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân】Công ty cổ phần Softbank ( Dưới 
đây gọi là công ty chúng tôi) đề ra và công bố phương châm (dưới đây gọi là chính sách bảo mật) liên quan tới việc sử dụng và xử lý thông tin cá nhân đối với các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và sử dụng. Công ty chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt chính sách bảo mật 
này đồng thời cũng khẳng định rằng chúng tôi luôn sử dụng các thông tin cá nhân bao gồm cả thông tin của khách hàng một cách an toàn và hợp lý. Chi tiết vui lòng xem trên trang chủ của Soft Bank.

■ Về việc sử dụng thiết bị
▪Không sử dụng và đặt ở những nơi có nhiều nước, mồ hôi, hơi ẩm, hơi nước, bụi, khói dầu, v.v... Vì có thể là nguyên nhân gây ra hỏng hóc, hỏa hoạn hay giật điện, v.v... Cần lưu ý những trường hợp sau có thể là nguyên nhân gây ra hỏng hóc do bị ngấm nước. ・Trường hợp để 
trong túi và bị ẩm do thấm mồ hôi. ・Trường hợp dùng tay đang ướt để thao tác. ・Trường hợp sử dụng dưới trời mưa. ・Trường hợp để trong túi cùng với đồ ẩm ướt. ・Trường hợp để trên bàn bị dính nước. ・Trường hợp sử dụng ở những nơi có khả năng bị ướt cao (khu vui chơi giải 
trí, phòng tắm, v.v...) ・Trường hợp bị rơi xuống bồn cầu. ・Trường hợp bị rơi xuống nước, xuống sông. ・Trường hợp bỏ quên trong máy giặt. ・Trường hợp bị rơi vào bồn tắm.▪Do điện thoại di động của SoftBank sử dụng sóng vô tuyến điện nên dù đang ở trong vùng dịch vụ nhưng 
nếu là những nơi mà sóng không đến được (như đường hầm, tầng ngầm, khu vực trong núi, v.v...) thì cũng không thể nghe gọi được. Ngoài ra khi điện thoại đặt ở những nơi sóng yếu như ở trong phòng, trong tòa nhà, ở vùng đất trũng hay ở trong cặp thì có trường hợp không thể 
nghe gọi được. Khi đang gọi điện mà di chuyển vào những nơi như vậy thì có thể bị ngắt cuộc gọi giữa chừng.▪Điện thoại di động của SoftBank có một đặc tính kỹ thuật số là tiếp tục duy trì cuộc gọi chất lượng cao cho đến mức sóng yếu nhất. Do vậy khi đang gọi điện nếu vượt 
quá giới hạn này thì có trường hợp cuộc gọi sẽ bị ngắt đột ngột.▪Điện thoại di động của SoftBank có tính bảo mật cao tuy nhiên do sử dụng sóng vô tuyến điện nên vẫn có khả năng bị nghe lén. Vì vậy cần hết sức lưu ý.▪Khi bạn sử dụng máy trợ thính và điện thoại di động của 
SoftBank cùng một lúc thì có trường hợp sẽ nghe thấy tạp âm.▪Cần lưu ý rằng khi sử dụng điện thoại di động SoftBank gần ti vi, đài, máy điện thoại bàn hay thiết bị phát âm thanh trong xe hơi thì có trường hợp bị nhiễu sóng.▪Về việc bồi thường thiệt hại bổ sung đối với những 
thiệt hại phát sinh do bỏ lỡ cơ hội sử dụng trong lúc gọi điện, gây ra bởi các nguyên nhân bên ngoài như sản phẩm bị hỏng, thao tác nhầm hoặc bị hết pin thì chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.▪Điện thoại thông minh là sản phẩm gần giống như máy tính. Khi thấy các 
hiện tượng nghi là bị hỏng như máy thao tác rất chậm hoặc dừng màn hình khi đang sử dụng hãy thử bằng cách tắt nguồn rồi bật lại hoặc khôi phục/phục hồi về trạng thái ban đầu của máy. Chúng tôi khuyến khích việc thực hiện sao lưu dữ liệu một cách định kỳ để không bị mất 
dữ liệu dù có phát sinh các sự cố.▪Khách hàng vui lòng tự bảo quản nội dung thông tin được đăng ký cho điện thoại di động, USIM của SoftBank bằng những cách như viết ra ghi chú riêng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp nội dung thông tin đã đăng ký bị 
mất.▪Trường hợp hủy hợp đồng xuất phát từ nguyên nhân phía khách hàng thì sẽ không được hoàn trả tiền phí làm hợp đồng hay phí mua hàng.

Lưu ý khi sử dụng

■Về việc sạc pin

Không được sạc pin khi phần 
đầu sạc bị ướt hoặc có dị vật 
dính vào.

Không sạc pin ở những nơi 
có nhiệt, không sử dụng 
trong thời gian dài

Không sạc pin khi phần 
đầu sạc bị biến dạng.

Nguy hiểm!
Sạc pin khi bị 
dính nước

▪Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

Việc sử dụng không đúng cách là nguyên 
nhân gây ra các tai nạn không ngờ tới rất 
nguy hiểm như phát nhiệt, bị cháy, bị thương.

＜Điều kiện thực hiện giới hạn tốc độ truyền nhận đối với gói cước/dịch vụ gói dữ liệu phí cố định của Softbank 4G ／Softbank 4GLTE＞

Có trường hợp nội dung nêu trên và gói cước/ dịch vụ gói dữ liệu phí cố định thuộc đối tượng áp dụng sẽ bị thay đổi.【Trường hợp không thuộc vùng phụ của gói dành cho thiết bị truyền nhận dữ liệu di động】vui lòng xem hướng dẫn thông tin cước phí trực tuyến hoặc xem 
hóa đơn giấy. Chương trình cũng áp dụng đối với các khách hàng có tổng số gói được ghi trong phần nội dung chi tiết của cột “Gói phí truyền thông” trong hóa đơn của tháng tương ứng (Tuy nhiên không tính số gói của「Điện thoại di động Wi-Fi) vượt quá số gói nêu trên theo 
từng dịch vụ gói dữ liệu phí cố định. 【Trường hợp nằm trong vùng phụ của gói dành cho thiết bị truyền nhận dữ liệu di động】vui lòng xem hướng dẫn sau. Trường hợp xem video (1024Kbps, 5 phút) dùng gói khoảng 30 Man (38MB), trường hợp chỉ nghe nhạc (128Kbps, 4 
phút) dùng gói khoảng 3 man (Khoảng 3.8MB) 【Dịch vụ phí cố định theo gói chuyên dụng Simple Style】▪Điều kiện cần thiết là phải sử dụng dịch vụ 3G. ▪Hàng tháng nghĩa là tính từ ngày 1 dương lịch cho đến cuối tháng, không liên quan đến thời gian đăng ký các dịch vụ 
phí cố định theo gói. ▪Lượng truyền thông theo gói hàng tháng là số gói được lũy kế hàng tháng bất kể là loại gói cước nào. ▪Đối với khách hàng đang là đối tượng giới hạn tốc độ đường truyền chúng tôi thông báo qua SMS vào đầu tháng trước trong thời gian thực hiện.

※ Đối tượng áp dụng là các khách hàng đã mua iPhone5 tính đến thời điểm ngày 19/9/2013 và đang dùng chương trình giá cố định dành cho 4G LTE (Không giới hạn tốc độ đường truyền khi vượt quá 7GB). Chương trình áp dụng với cả khách hàng 
đang dùng dịch vụ không giới hạn tốc độ đường truyền kể cả sau khi hủy kết nối đường truyền này.

＜Điều kiện thực hiện hạn chế tốc độ truyền nhận của gói cước / Dịch vụ gói dữ liệu phí cố định 3G＞

▪Khi sử dụng các nội dung/ dịch vụ nêu trên cũng có trường hợp chúng tôi thực hiện giới hạn tốc độ đường truyền hay tối ưu hóa các loại file (Cũng có trường hợp không thể phục hồi các dữ liệu đã được tối ưu hóa）.Tuy nhiên chúng tôi 
không thực hiện ngắt kết nối đường truyền. ▪Khi sử dụng các gói truyền nhận dữ liệu khác, có trường hợp chúng tôi sẽ tiến hành tối ưu hóa các loại file nếu không ảnh hưởng đến việc truyền nhận dữ liệu để có thể phục hồi lại file đã tối ưu 
hóa ở chính máy điện thoại. ▪Về các dữ liệu không được hiển thị ở phần nội dung khi đang sử dụng gói cước thì cũng có trường hợp dữ liệu bị lược bỏ khi tải xuống nhưng trong phạm vi không ảnh hưởng tới việc nghe và nhìn thông thường. 
Những dữ liệu đã bị lược bỏ thì không thể phục hồi được. ▪Với những dữ liệu truyền nhận không nằm trong  gói (gọi thoại, TV call, truyền nhận qua wifi…vv do Softbank cung cấp) thì không thuộc đối tượng bị giới hạn.

■Về việc sử dụng điện thoại di động
▪Trường hợp bỏ điện thoại di động hay hộp pin vào trong cặp có chứa cả các vật kim loại như chìa khóa/bật lửa/vòng cổ, v.v... thì các vật kim loại đó có thể tiếp xúc với đầu của pin làm pin bị đoản mạch và bị hỏng 
hoặc các vật kim loại bị nóng lên gây nguy hiểm. Do đó cần hết sức lưu ý hoặc phải đựng pin vào hộp chuyên dụng hoặc không để cùng các vật bằng kim loại. ▪Không được tháo rời hoặc sửa đổi cấu trúc của máy. 
Vì có thể là nguyên nhân làm máy bị nóng lên, bốc cháy hoặc bị hỏng.▪Hãy sử dụng các phụ kiện đi kèm như hộp đựng pin chuyên dụng hoặc hộp sạc điện thoại. Nếu sử dụng các sản phẩm ngoài chỉ định thì có thể 
là nguyên nhân làm máy bị nóng lên, bốc cháy hoặc bị hỏng.▪Nếu bị hỏng phải dừng sử dụng và mang đi sửa ngay.▪Khi đang sử dụng điện thoại di động hoặc đang sạc pin mà thấy khói bốc lên hoặc thấy mùi lạ 
cần lập tức ngừng sử dụng và liên hệ với “Bộ phận tiếp nhận các trường hợp bị hỏng hóc hoặc bị mất” (từ điện thoại di động của SoftBank: gọi số 113, từ điện thoại thông thường: gọi số 0800-919-0113).

Nguy hiểm! 
Tác động khi sạc

＜Nội dung/ dịch vụ có thể bị hạn chế khi sử dụng＞
Đối tượng áp dụng Giải thích

Truyền nhận sử dụng VoIP（Voice over Internet Protocol）

Sử dụng theo gói nhưng với lượng dữ liệu lớn hoặc kết nối liên tục trong thời gian dài

Dịch vụ chuyển đổi cuộc gọi thoại hoặc cuộc gọi video,v.v..sang tín hiệu theo gói và thực hiện thông 
qua việc truyền nhận dữ liệu.

Một số video, hình ảnh. File video có dạng như MPEG, AVI, MOV, file ảnh có dạng như BMP, JPEG, GIF

Trang web, ứng dụng xem video, xem ảnh chất lượng cao, kết nối trong thời gian dài.

Gói dữ liệu cố định (điện thoại thông minh 3G), trình duyệt trang web trên máy tính (bao gồm cả e-mail 
trên máy tính), truy cập web trực tiếp trên máy tính (Chỉ X series), Gói sử dụng không giới hạn với cước 
phí cố định , Gói sử dụng không giới hạn Simple style với cước phí cố định dành cho điện thoại thông 
minh với các gói cước 2 ngày/ 7 ngày/ 30 ngày), Các loại dịch vụ gói dữ liệu phí cố định khác

Sử dụng dữ liệu không giới hạn, Sử dụng dữ liệu không giới hạn for ULTRA SPEED, 
Gói sử dụng dữ liệu không giới hạn với cước phí cố định for ULTRA SPEED

Khoảng từ 3GB trở lên trong 3 ngày trước đó 24 giờ tính từ 6 giờ sáng của ngày mà khách hàng sử dụng khoảng từ 
3GB trở lên

Đường truyền phụ sử dụng dữ liệu không giới hạn: Lượng truyền dữ liệu 
khoảng 366MB trở lên trong mỗi 24 giờ. Từ 9 giờ sáng ngày hôm đó đến 2 giờ chiều ngày hôm sau.

Gói cước sử dụng Lượng truyền nhận dữ liệu (Gói) Thời gian giới hạn

Dữ liệu cố định 50 GB+ Trong khoảng thời gian nhất định nếu có lượng dữ liệu lớn được truyền liên tục và công ty chúng tôi cho rằng dữ liệu truyền một cách máy móc thì 
chúng tôi có thể sẽ hạn chế tốc độ truyền dữ liệu.

Gói cước sử dụng Giải thích

Sử dụng không giới hạn theo gói dành cho 4G LTE/4G※ Khoảng từ 3GB trở lên trong vòng 3 ngày trước đó 24 giờ tính từ 6 giờ sáng vào ngày bạn sử dụng khoảng 3GB trở lên.

Gói cước sử dụng Lượng truyền nhận dữ liệu (Gói) Thời gian giới hạn 

Tiếng Việt



Giấy tờ xác nhận 
danh tính

2 Giấy tờ xác nhận danh tính 
của người đại diện theo pháp luật 

(người giám hộ, v.v...)
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Một trong các mục từ
 　 ～ 　 dưới đâyA F

Khi đăng ký mới, ngoài tiền máy còn cần trả 3.000 yên phí thủ tục. Chúng tôi tính chung vào cước phí sử dụng.Trường hợp đăng ký mới
個人の

お客さま

Khách hàng 
vị thành niên

Khách hàng 
pháp nhân

Khách hàng 
cá nhân

Dùng thẻ tín dụng Chuyển khoản
1

Thẻ tiền mặt hoặc sổ tài khoản người giao dịch đứng tênThẻ tín dụng người giao dịch đứng tên

o rHoặc

Giấy tờ xác nhận 
danh tính

2

Con dấu

・Con dấu xác nhận của tổ chức 
tín dụng nếu chuyển khoản

3

Dùng thẻ tín dụng Chuyển khoản
1

Thẻ tiền mặt hoặc sổ tài khoản người giao dịch 
(hoặc gia đình) đứng tênThẻ tín dụng người giao dịch (hoặc gia đình) đứng tên

▪Về nguyên tắc, khách hàng từ 12 tuổi ~ dưới 16 tuổi nếu đăng ký hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng trung gian mua tín dụng riêng biệt thì cần phải có thẻ tín dụng, thẻ tiền mặt hoặc sổ tiết kiệm mà người đại diện theo pháp luật đứng tên.

Con dấu

・Con dấu xác nhận của tổ chức 
tín dụng nếu chuyển khoản

o rHoặc

2 3
Giấy đồng ý của người 
đại diện theo pháp luật

5

Một trong các mục từ
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Giấy tờ xác nhận
 tư cách pháp nhân

(1 trong số các điểm dưới đây)

2
Giấy tờ xác nhận danh 

tính của khách đến cửa hàng

4

Một trong các mục từ
 　 ～ 　 dưới đâyA F

Dùng thẻ tín dụng Chuyển khoản
1

Sổ tài khoản khách hàng pháp nhân đứng tênThẻ tín dụng khách hàng pháp nhân đứng tên

Con dấu

・Con dấu pháp nhân
・Con dấu xác nhận của tổ chức 

tín dụng nếu chuyển khoản※Toàn bộ đều là giấy tờ trong vòng 
3 tháng kể từ ngày phát hành

Hoặc

2 3

・Thẻ nhân viên
・Danh thiếp
・Thẻ bảo hiểm y tế có 

ghi tên nơi làm việc

5

Một trong các mục từ
 　 ～ 　 dưới đâyA F

・Giấy chứng nhận đăng ký công ty (trích xuất)
・Giấy chứng nhận các mục ghi (lý lịch) hiện tại
・Giấy chứng nhận con dấu

A F

A E F

A F

Khi đổi máy, ngoài tiền máy còn cần trả 3.000 yên phí thủ tục. Chúng tôi tính chung vào cước phí sử dụng.Trường hợp đổi máy

Khách hàng pháp nhân Con dấu pháp nhân (nếu là hợp đồng trả góp) + giấy tờ xác nhận danh tính của khách đến cửa hàng (chọn một trong các mục từ    ～    dưới đây) + giấy tờ xác nhận đăng ký của khách đến cửa hàng + máy đang sử dụng (bao gồm thẻ USIM)

Khách hàng cá nhân/khách hàng vị thành niên Giấy tờ xác nhận danh tính (Chọn một trong các mục từ    ～    dưới đây) + máy đang sử dụng (bao gồm thẻ USIM)

Theo Luật phòng chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp, khi ký kết hợp đồng, cần có giấy tờ xác nhận của một trong các mục từ  ～  dưới đây (mục  là mục người có quốc tịch nước ngoài).■ Giấy tờ xác nhận danh tính
Vui lòng chuẩn bị sẵn bản gốc. Chúng tôi không chấp nhận bản photo trước. Ngoài ra, chỉ có thể dùng giấy tờ xác nhận danh tính của người đăng ký để nộp, photo. Tùy theo nội dung đăng ký, quý khách cần phải chuẩn bị một số 
giấy tờ chứng nhận ngoài giấy tờ ghi ở dưới đây hoặc các giấy tờ ghi trong bảng sau.

■ Giấy tờ bổ sung
●Giấy chứng nhận các mục ghi trên thẻ cư trú (bản gốc), hóa đơn thu tiền phí công cộng (tiền điện, tiền ga, tiền nước), các giấy tờ in do cơ quan có thẩm quyền phát hành (giấy thông báo nộp thuế, v.v...) phải là những giấy tờ được phát hành trong vòng 3 tháng gần nhất　
●Phải ghi thông tin địa chỉ hiện tại

Thẻ mã số cá nhân 
(My Number Card)

Thẻ bảo hiểm y tế 
＋

Giấy tờ bổ sung

Thẻ cư trú + hộ chiếu nước ngoài
hoặc

Chứng minh tư cách vĩnh trú đặc biệt
Người có quốc 

tịch nước ngoài

●Do Ủy ban an ninh cấp tỉnh phát hành (ngoại trừ giấy phép quốc tế)　●Phải còn thời gian hiệu lực　●Phải ghi thông tin địa chỉ hiện tại
▪Phải có giấy tờ bổ sung nếu có sự thay đổi về địa chỉ đã ghi.

●Phải còn thời gian hiệu lực　●Phải ghi thông tin địa chỉ hiện tại
▪Phải có giấy tờ bổ sung nếu có sự thay đổi về địa chỉ đã ghi.

●Phải còn thời gian hiệu lực　●Phải ghi thông tin địa chỉ hiện tại
▪Phải có giấy tờ bổ sung nếu có sự thay đổi về địa chỉ đã ghi.
▪Thẻ thông báo mã số cá nhân không được coi là giấy tờ xác nhận danh tính (cũng không được coi là giấy tờ bổ sung).

▪Không cần giấy tờ bổ sung khi đổi máy.

●Một trong các thẻ: thẻ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quốc gia, thẻ thành viên hiệp hội tương trợ, thẻ khám chữa bệnh của cơ quan phòng vệ, thẻ bảo hiểm hải quân, 
thẻ bảo hiểm y tế hưu trí quốc gia, thẻ bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng, thẻ trợ cấp y tế cho người cao tuổi, thẻ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi giai đoạn sau　

●Phải còn thời gian hiệu lực　●Phải ghi thông tin địa chỉ hiện tại

Sổ chứng nhận người tàn tật hoặc 
Sổ chứng nhận người khuyết tật trí tuệ hoặc 

Sổ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi dành cho người bị tâm thần ▪Phải có giấy tờ bổ sung nếu có sự thay đổi về địa chỉ đã ghi.
●Có ghi ngày phát hành hoặc còn thời hạn hiệu lực　●Phải ghi thông tin địa chỉ hiện tại　●Phải có ảnh khuôn mặt

▪Nếu địa chỉ đã ghi thay đổi hoặc không có, cần có giấy tờ khác bổ sung. ▪Nếu tư cách cư trú là “Không có tư cách” thì không thể đăng ký.
▪Nếu thời hạn cư trú không đáp ứng được tiêu chuẩn của SoftBank thì không thể tham gia chương trình ưu đãi New Super Bonus/ký hợp đồng trọn gói Smart.
▪Nếu tư cách cư trú là “Người có tư cách vĩnh trú” thì không cần hộ chiếu nước ngoài.
▪ Khi đổi máy, nếu xuất trình thẻ cư trú thì không cần xuất trình hộ chiếu nước ngoài.

●Phải còn thời gian hiệu lực　●Phải ghi thông tin địa chỉ hiện tại

A

B

C

D

E

F

Giấy phép lái xe

Hộ chiếu của Nhật

+

/ /

+ /

Giấy tờ xác nhận đăng 
ký của khách đến cửa hàng

(1 trong số các điểm dưới đây)

Ngoài những điều ghi trên, cần có giấy tờ xác nhận mối quan hệ gia đình.Nếu đăng ký dịch vụ giảm giá dành cho hộ gia đình

▪ Nếu tham gia vào gói dịch vụ giảm giá dành cho gia đình đã tham gia trước đó, chúng tôi sẽ đối chiếu thông tin đăng ký của người ký hợp đồng của một trong các nhóm dịch vụ giảm giá dành cho gia đình.
▪ Chúng tôi cũng chấp nhận trường hợp xác nhận quan hệ gia đình bằng “Giấy chứng nhận các mục ghi trên thẻ cư trú” và “Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ đồng giới”.
▪ Có trường hợp không thể tham gia dịch vụ giảm giá dành cho gia đình dựa theo tiêu chí đánh giá của công ty chúng tôi.

Giấy tờ xác nhận danh tính của người đại diện ký hợp đồng1

Một trong các mục từ 　　～　    ghi trênA F

Giấy tờ xác nhận danh tính của người tham gia dịch vụ giảm giá dành cho gia đình

Một trong các mục từ 　　～　    ghi trênA F

2
Gia đình 

(không giới hạn số thế hệ, sống riêng cũng được tính) 
hoặc 

(cùng địa chỉ, khác họ cũng được tính)

Những thứ cần chuẩn bị khi đăng ký

INFORMATION Thông tin

V-12

▪Trường hợp làm thủ tục tiếp nhận chuyển nhượng cần có sự chấp thuận của công ty chúng tôi (nhà cung cấp dịch vụ nghe gọi điện thoại di động đã ký kết).▪Theo “Luật phòng chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp” thì việc thực hiện tiếp nhận chuyển 
nhượng mà không được sự đồng ý của nhà cung cấp dịch vụ nghe gọi điện thoại di động đã ký kết bị nghiêm cấm, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt.▪Cũng có trường hợp chúng tôi thu một khoản tiền đặt cọc khi ký hợp đồng [Tối đa 10.000 yên (không tính thuế) đối với 1 hợp 
đồng, không tính lãi]. Ngoài ra khi trả lại tiền đặt cọc do hủy bỏ hợp đồng, nếu có cước phí cần thu thì chúng tôi sẽ trừ vào phần tiền đặt cọc đó.▪Có trường hợp chúng tôi phải thực hiện xác minh lại với nơi cấp các tài liệu về nội dung của các giấy tờ chứng minh mà 
chúng tôi nhận được.▪Trường hợp ghi sai nội dung trong bản hợp đồng đăng ký (Họ tên, địa chỉ, địa chỉ liên lạc, v.v...), hoặc trường hợp phiếu yêu cầu thanh toán, v.v... mà công ty chúng tôi gửi qua bưu điện không đến nơi do ghi thiếu nội dung trong bản hợp đồng đăng 
ký, v.v... thì chúng tôi sẽ cho ngừng sử dụng và hủy hợp đồng.▪Có trường hợp chúng tôi sẽ liên lạc tới địa chỉ ghi trong hợp đồng hoặc người làm hợp đồng để tiến hành xác nhận.▪Thông thường mất khoảng 1 đến 2 tháng kể từ lúc đăng ký cho tới khi hoàn thành thủ tục 
chuyển tiền. Trong thời gian đó quý khách vui lòng thực hiện thanh toán cho tổ chức tài chính được ghi ở mặt sau của hóa đơn hoặc thanh toán qua cửa hàng tiện lợi, qua bưu điện theo thông tin trên tờ giấy chuyển tiền gửi kèm hóa đơn.▪Chúng tôi sẽ tiến hành hạn 
chế việc sử dụng dịch vụ 3G/dịch vụ 4G/4G LTE của điện thoại di động/thiết bị truyền nhận dữ liệu nghi nhờ có khả năng không thực hiện thanh toán cước phí (bao gồm cả việc thanh toán tiền trả góp thông qua đại diện thanh toán thay thế) hoặc điện thoại di động/thiết 
bị truyền nhận dữ liệu có được một cách bất hợp pháp do thực hiện các hành vi phạm pháp như trộm cắp, gian lận hay các hành vi vi phạm luật khác (hành vi vi phạmluật chống sử dụng điện thoại di động bất hợp pháp, làm giả giấy tờ, v.v...)▪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.▪Về các loại hợp đồng như hợp đồng mua trả 
góp hoặc hợp đồng mua cam kết tín dụng cá nhân thì chỉ được ký kết tối đa 3 hợp đồng đối với 1 số điện thoại di động, điện thoại vệ tinh/hợp đồng sử dụng dịch vụ 3G/4G/4G LTE. Trường hợp cho dù hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng mua cam kết tín dụng cá nhân 
chưa đủ 3 hợp đồng nhưng tùy vào nội dung điều tra xác nhận, cũng có trường hợp chúng tôi không thể tiếp nhận thêm việc đăng ký hợp đồng mua trả góp hoặc hợp đồng mua cam kết tín dụng cá nhân khác.▪Mặc dù không bắt buộc nhưng để xác nhận thông tin của 
người sử dụng mong nhận được sự hợp tác của quý khách trong việc cung cấp thông tin người sử dụng (Tên, giới tính, ngày tháng năm sinh).▪Nội dung đăng tải là nội dung mới nhất tính đến thời điểm ngày 5/11/2018. Có trường hợp nội dung được thay đổi.

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)
Với những khách hàng ký hợp đồng mua trả góp điện thoại di động chúng tôi sẽ đăng ký tình trạng chi trả của khách với các cơ quan thông tin tín dụng cá nhân hoặc chỉ định (Bao gồm cả thông tin về việc chưa thanh toán). Chi tiết vui lòng xem trên trang chủ của Soft Bank.
▪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).

Những thứ cần thiết để làm thủ tục thanh toán

Khách hàng rút tiền từ tài khoản（Chuyển khoản, thanh toán qua ngân hàng Yucho）
［Những thứ cần chuẩn bị］Thẻ tiền mặt có tên danh nghĩa của người làm hợp đồng hoặc sổ ngân hàng/ con dấu đăng ký với ngân hàng

※Cũng có trường hợp một số cửa hàng, một số ngân hàng chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tiền mặt chứ không thể thực hiện 
việc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng. Trường hợp chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ tiền mặt thì người có tên danh 
nghĩa ghi trên thẻ phải đến cửa hàng để nhập mã số PIN. Trường hợp là tài khoản của công ty thì không thể thanh toán bằng thẻ 
tiền mặt. Chi tiết về các ngân hàng chấp nhận thanh toán bằng thẻ tiền mặt vui lòng xem trên trang chủ của SoftBank.

orChỉ dùng thẻ tiền mặt, 
Có thể thực hiện thủ tục chuyển 
tiền vào tài khoản ngay lập tức ※

Thẻ tiền mặt
Thường mất khoảng từ 1~2 tháng cho đến khi 
hoàn thành thủ tục chuyển tiền vào tài khoản.

Sổ ngân hàng + Con dấu đăng ký ngân hàng

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ［Thẻ tín dụng có thể sử dụng］

CASH CARD
00000-XXXX-0000-XXXX

▪Có thể sử dụng thẻ tín dụng có gắn bất kỳ một trong số các kí hiệu trên. 
Khi sử dụng thẻ tín dụng thì người có tên danh nghĩa trên thẻ cần có mặt tại cửa hàng. 

Hoặc
VISA MasterCard JCB Diners Club AMERICAN

EXPRESS

Tiếng Việt


