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1. Para instalação de linha telefônica, 
◆Solicite para a Companhia Telefônica do Japão (NTT Nishi Nihon) Tel. [116] ou via 

internet no site http: www.ntt-west.co.jp.

Informações em português e espanhol  Tel.0120-364-463 (gratuito)

9:00 ~ 17:00h (seg à sex)

(1)Existem 2 planos de inscrição, o [Plano Telefone Light] e o [Plano Comum]

No “Plano de Inscrição Light”, não há necessidade de pagar ¥37.800 de instalação.

Plano Telefone Light Plano Comum

Taxa de
Instalação /

Taxa de
Contrato

Taxa de Inscrição Sem necessidade ¥37.800

Contrato ¥840 ¥840

Instalação ¥2.100 Sem necessidade

Total ¥2.940 ¥38.640

(2) PAGAMENTO DE TARIFA:

   ① Chegando a guia de pagamento, pague em qualquer banco, correio ou loja de 

conveniência.

②  Débito automático de sua conta.

      Através do banco ou correio, levar a caderneta da conta e o carimbo (inkan) 

utilizado na abertura da conta, leve também o formulário de autorização de débito 

automático, enviado pela NTT.

◆Sobre os aparelhos celulares e PHS, favor solicitar informações diretamente nas 

respectivas companhias.

2. LIGAÇÃO NACIONAL
◆Para ligação para telefone no Japão disque o código da cidade, código local e o     

número de inscrição. 

◆Para uma ligação dentro da mesma cidade, não é necessário discar o código da 

cidade.

◆Telefones com prefi xo 0120 (Free dial), tem as ligações gratuitas.

11.TELEFONE
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3. TELEFONE PÚBLICO:
   (1) Telefones públicos análogos (verdes)

Utilizar cartão telefônico, moedas de ¥10 ou ¥100. Não é possível fazer ligação 

internacional.

   (2) Telefones públicos digitais (verde ou cinza)

Utilizar o cartão telefônico, moedas de ¥10 ou ¥100. Poderá fazer a ligação internacional 

somente nos aparelhos com a indicação [Ligação Internacional]. 

Atenção: Quando utilizar moeda de ¥100, não volta troco.

◆Cartão telefônico poderá ser adquirido em máquinas de venda automática ou lojas de 

conveniência.

4. LIGAÇÕES INTERNACIONAIS:
  (1) Telefones que podem ser utilizados

As ligações internacionais podem ser feitas através de telefones residenciais, celular, PHS 

ou telefones públicos (com indicação de ligação internacional). E ainda existem os cartões 

pré-pagos de ligações internacionais, que podem ser adquiridos nas lojas de conveniência 

ou de produtos brasileiros.

Atenção: Para fazer uma ligação internacional do celular ou PHS, é necessário fazer a 

solicitação previamente. Maiores informações diretamente nas companhias telefônicas. 

  (2) COMO FAZER A LIGAÇÃO:

   Existem 2 formas: [ligação direta internacional] e [ligação via operadora]

① Ligação direta internacional: o próprio usuário efetua a ligação, digitando o código da 

Cia telefônica internacional – código do país – cód. Regional - No. do tel da pessoa.

◆Companhias de telefonia Internacional

Código da Cia Nome da companhia Informações (grátis)

001 KDDI 0057

0033 NTT Comunications 0120-540-033

0041, 0061 Softbank Telecom 0088-41

② Ligação Internacional através de operadora: Fazer a solicitação no KDDI pelo no       

número 0051. Através da operadora informe o nome, o telefone, se vai fazer ligação a 

cobrar (collect call), e quanto tem de créditos para chamada.




