
Resumo do serviço

Chamadas baratas todos os dias
Preço baixo todo dia! O KOKUSAI Card oferece tarifas fixas 24 horas por dia, o ano todo. A tarifação é cada 6 segundos.

Ligue a partir de outros países!
Além do Japão, você também pode ligar a partir de 27 países e regiões na Ásia, Europa, Américas, África e Oceania.

Design exclusivo da Hello Kitty
Com design da Hello Kitty, o KOKUSAI Card também é uma ótima opção de presente ou lembrança de viagem do Japão. 

Disponível nas lojas Seven Eleven em todo o Japão
O KOKUSAI Card pode ser adquirido nas lojas de conveniência Seven Eleven espalhadas por todo o Japão.

• Antes de usar o serviço, certifique-se de que seu aparelho de telefone está no modo de discagem de tom.
• Nós não nos responsabilizamos pelo extravio, furto ou roubo do cartão, nem pelo seu uso indevido por terceiros.
• O cartão não pode ser substituído, reemitido, reembolsado ou trocado por dinheiro.
• O cartão não pode ser utilizado para ligar para números especiais de 3 dígitos, como 110, 119 etc.
• As tarifas acima correspondem à quantidade máxima de minutos de uma única chamada feita com um cartão novo.
• O cartão é válido até o final do mesmo mês em que foi adquirido, do ano seguinte.
• O cartão é oferecido sob as condições do contrato do serviço de telefone pré-pago e dos termos de uso do KOKUSAI Card.

Notas sobre a utilização

Ligando do Japão (com 1.000 ienes de crédito)

De celulares

De telefones fixos

Como adquirir

Tarifas

1 2 3

40min.

Coreia do Sul

71min.

Coreia do Sul

30min.

Filipinas

60min.

China

60min.

Tailândia

44min.

Filipinas

130min.

China

120min.

Tailândia

55min.

Brasil (tel. fixo)

100min.

Brasil (tel. fixo)
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Um cartão pré-pago super conveniente para chamadas internacionais a partir de telefones 
fixos, celulares e telefones IP.
Fale com sua família e seus amigos no exterior através de ligações telefônicas de alta qualidade.

Encontre o cartão no display 
dentro da loja de conveniência.

Leve-o até o caixa e 
faça o pagamento.

Pronto! Você já pode 
fazer suas chamadas!



Número ID ＋ ***＃

(A ligação será completada)

Como fazer chamadas internacionais e locais dentro do Japão

Como ligar

Escolha do idioma e registro do número de telefone

Funções úteis

Transferência
de crédito

completada

Transferência
de crédito

completada

A ligação será
completada

Número
de destino

Selecione
o idioma※
＋
＃

Selecione
o idioma※
＋
＃

Número ID ＋ ***＃
Registro

do telefone
e escolha
do idioma

completados

Registro
do telefone
e escolha
do idioma

completados

Número ID
＋

Tecla ＃

Número ID
＋

Tecla ＃

A ligação será
completada

Selecione
o idioma※
＋

Tecla ＃

Selecione
o idioma※
＋

Tecla ＃

Funções adicionais

Nº da transferência de crédito

9999

Nº da transferência
de crédito

9999

Número ID do
novo cartão ＋＃

Número ID
do novo

cartão ＋＃

   ※ Inglês Japonês Chinês Tagalogo Português Tailandês  Coreano Indonésio Espanhol1 2 3 4 5 6 7 8 9

   ※ Inglês Japonês Chinês Tagalogo Português Tailandês  Coreano Indonésio Espanhol1 2 3 4 5 6 7 8 9

Número de acesso

0091-2077Tel. fixo, celular,
público e PHS

Número de acesso

03-6688-6886Tel. IP & comunitário

050-1601-8989BB Phone

0120-953-843Hikari denwa

Exterior cód. país – cód. área – no. telefone
(sem o zero inicial)

(com o zero inicial)Japão cód. área – no. telefone

Número de destino

Exterior

Japão

Número de destino ＋＃
cód. país – cód. área – no. telefone

(sem o zero inicial)

(com o zero inicial)
cód. área – no. telefone

Número de acesso

0091-2077Tel. fixo, 
celular e PHS

Número de acesso

03-6688-6886Tel. IP & comunitário

0120-953-843Hikari denwa

Número de acesso

0091-2077Tel. fixo, 
celular e PHS

Número de acesso

03-6688-6886Tel. IP & comunitário

0120-953-843Hikari denwa

Ao registrar o seu número de telefone, você não precisará escolher o idioma e digitar o número ID na próxima chamada. O idioma 
escolhido será registrado automaticamente quando você registrar o número de telefone. 

Siga as instruções da 
gravação e digite o 

número de destino para 
completar a ligação.

Se o seu crédito estiver acabando, você pode transferir o crédito de um novo cartão para o seu cartão. Após a transferência de crédito, 
a data de validade passará a ser a do novo cartão. É necessário registrar o número de telefone antes de transferir o crédito.

Após as 
instruções
(digite o 

número de 
destino)…


