
[Por exemplo] 0868 ‒ 32- 2111 (Número da Prefeitura)

Código DDD:  Não é necessario discar o DDD se você estiver ligando 
para alguém na mesma área, a não ser que você esteja discando de 
um celular.

４．Telefone

◎ Como fazer ligações

[Contato]

Solicitando o serviço 

telefônico 

Cancelando o serviço

Pagamentos

Para solicitar a instalação de uma nova linha telefônica em sua residência, por 
favor, entre em contato com a NTT Western Japan. Taxas de contrato e de instala-
ção serão cobradas. ＊ O telefone deve ser providenciado e deve estar pronto para 
ser instalado.

Você pode efetuar o pagamento das seguintes maneiras:
①Através do débito automático de sua conta bancária. 
(Veja a p.Pt・20 como abrir a conta bancária)
② Em bancos ou em lojas de conveniência com o boleto de pagamento (nounyu 
tsuchisho) enviado pela NTT.

Por favor avise a NTT assim que souber a data que você estará se mudando.

NTT 

Western 

Japan

Instalação, Mudança de 
Endereço e assuntos 
gerais sobre o serviço 
telefônico

Telephone repairs

Foreign language 
service center

１１６ (não é necessário discar o DDD; ligação gratuita; atendi-
mento somente em Japonês)
＊ do celular, disque 0800-2000116 (ligação cobrada; atendimento 
somente em Japonês)

１１３ 113 (não é necessário discar o DDD; ligação gratuita; 
atendimento somente em Japonês)
＊ do celular, disque 0120-444-113 (ligação cobrada; atendimento somente 
em Japonês)

０１２０－３６４４６３ (ligação gratuita)
◆ Inglês, Espanhol, Português e Chinês  (Seg. à Sex., 9:00～17:00)
◆ Coreano (Seg. Qua. Sex., 9:00～17:00)
＊ Não é possível ligar de celulares

Você pode escolher entre os vários serviços de ligações internacionais existentes. 

Veja abaixo a lista de números de acesso das principais 
servidoras de telefone internacional.

◎ Como fazer ligações internacionais

◎  Instalando a linha telefônica

[número de acesso] + [010] + [código do país] + [*DDD] + [número do telefone]
＊ Se o código DDD começar com 0, você deve omiti-lo.

KDDI: 001, NTT: 0031, Softbank: 0061

ー Pt・14 ー



1

2

3

4

5

◉ Conta de Telefone

O número de seu telefone NTT

Período (mês) sobre qual o valor atual foi calculado

Total a ser pago

Data de vencimento do pagamento

VAT
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