Descrições Importantes

Contrato de Prestação de Serviço “Musashi Hikari”
Termos de prestação do serviço “Musashi Hikari”

■Empresa prestadora do serviço “Musashi Hikari”
Nichiyu International Co.

■Resumo dos serviços

A velocidade da internet pode variar de acordo com o terminal utilizado e especifições técnicas (1Gbps/300Mbps/100Mbps/30Mbps).
A velocidade da internet pode oscilar de acordo com as condições técnicas de instalações do imóvel e/ou outros fatores de congestionamento no uso da internet. Há casos em que a velocidade máxima poderá ser 100Mbps (exceto planos de 1GB / 300 megas).
Mesmo que esteja dentro da área coberta pelo serviço, de acordo com a instalação do imóvel e/ou outros fatores externos poderá haver
casos de não oferecimento do serviço.

■Custo Inicial
Taxa Contratual�

¥
Serviço

Custo de
Instalação*

¥27.000

Musashi Hikari tipo Family

Custo de Instalação

(inicial \3.000 e posterior \800/mês, em 30 vezes)

¥27.000

Musashi Hikari tipo Prédio

(inicial \3.000 e posterior \800/mês, em 30 vezes)

Em casos de troca de operadora, o valor da taxa contratual será de ¥1.800.
* É possível pagar à vista o valor referente a taxa de instalação. Na primeira fatura será cobrado uma parte da taxa de instalação (\3.000) e o restante
será parcelado em 30 vezes.
* Em caso de mudança de endereço ou troca de plano, as parcelas restantes da taxa de instalação do endereço anterior e a taxa de instalação do novo
endereço serão cobrados em uma única fatura. Para esses casos, não se aplica a regra do parcelamento da taxa de instalação.
* No caso de cancelamento do serviço “Musashi Hikari” serão cobradas as parcelas restantes da taxa de instalação em uma única fatura, somada à taxa
de cancelamento descrita abaixo.
* A taxa de instalação acima citada é referente ao valor mínimo, podendo variar de acordo com o tipo de instalação que constar no imóvel. Em
instalações programadas para finais de semana, feriados ou final de ano (29 de Dezembro a 3 de Janeiro) será cobrada uma taxa adicional de \3.000.

�

■Notas relativas à utilização da “Musashi Hikari”

(1)A Musashi Hikari utiliza a tecnologia NTT IPv4 ou IPv6 denominada a PPPoE e/ou IPv6 denominada a IPoE para conexão da rede de internet.
(2)Em caso de a conexão ser (IPv6 PPPoE) será necessário um roteador que seja apto a essa tecnologia. Nesse caso, os custos com a
aquisição desse aparelho é de responsabilidade do contratante.
(3)O cálculo da mensalidade é efeturado do primeiro ao útimo dia do mês. Em caso de alteração de endereço, dúvidas sobre o serviço
ou cancelamento, por favor, entrar em contato com a Central de Atendimento descrita abaixo.
(4)Recomenda-se conexão LAN de 1000BASE-T com cabo LAN superior a categoria 5e.
(5)Para conexão de internet é necessário possuir o contrato com uma Provedora compatível a Musashi Hikari. As mensalidades de uso
da Provedora serão cobradas diretamente pela Provedora e pagas pelo contratante. Os valores da Provedora não estão inclusos na
mensalidade da Musashi Hikari.
(6)Em caso de manutenção do sistema da NTT poderá ocorrer cortes temporários.
(7)Para informações atuais a respeito deste contrato, acesse o site http://musashitelecom.co.jp/

■Formas de Pagamento
Formas de Cobrança
Cobrança separada do serviço
MUSASHI Hikari e da Provedora
Mensalidade da Musashi Hikari

Cobrança através da Nichiyu International Co.

Mensalidade da Provedora

Cobrança através da Provedora

Formas de Pagamento
Fatura a ser paga nas Lojas de Conveniência
Verificar com a Provedora

■Período de Contrato-Multas

Na primeira mensalidade do contrato será considerada da data de instalação até o último dia daquele mês. O contrato tem validade de 24
meses. No término do período, no 25º mês, não havendo cancelamento, o contrato será renovado automaticamente por mais 24 meses e
assim consecutivamente. Em caso de cancelamento dentro do período contratual, será cobrado a multa de cancelamento de \10.000.

■Outras descrições importantes

Em caso de cancelamento será obrigatório a devolução do modem/roteador, cartão lan, cabo lan, adaptador e/ou outros aparelhos pertencentes a NTT. A NTT enviará um kit de devolução. Em caso de não constatar a devolução dos ítens citados, será
cobrado multa de \10,000.

■Propósito da acessibilidade dos Dados Pessoais

1. Os dados pessoais serão utilizados com o objetivo de permitir o oferecimento do serviço especificado.
2. Para atingir o objetivo citado acima, havendo necessidade, os dados pessoais serão compartilhados com empresas parceiras de
telecomunicações e/ou tercerizadas.
Observação: todos os valores citados nesse contrato deverão ser acrescidos de impostos.

Central de Atendimento Musashi Hikari: 0466-45-0041
(Segunda a Sexta das 9:00 às 20:00. Sábados, Domingos e feriados das 10:00 às 20:00, exceto feriados de final e início de ano)

