
What is a premium voucher?

Premium vouchers are vouchers with a face value of 5,000 yen that will be sold for 4,000 yen. The tax 

rate in Toyohashi will increase starting in October and the vouchers are being sold in order to mitigate 

the effect of the tax rate increase for persons with infants and toddlers.

Participating stores

Vouchers can be used at registered locations in the city. A list of participating stores can be found at the 

voucher sales location or on the Toyohashi city website at: http://www.city.toyohashi.lg.jp/38430.htm

Voucher fraud and identity theft

○The city or local government will NOT ask for handling fees or money transfers to purchase a premium

voucher

○The city or local government will NOT ask for you to use an ATM (bank or convenience store automatic

teller machine)

○The city or local government will NOT ask you for personal information regarding you or your

household

Eligible purchasers

Sales price of vouchers

To purchase

Bring the enclosed Premium Voucher Exchange Ticket, your cash payment, and your ID to the premium 

voucher sales location(to be announced at a later date).

Guide to the Premium Voucher Program

Households with children born between 

April 2, 2016-September 30, 2019

4,000 yen per 1 set (10 vouchers with face value of 500 yen) 

October 1, 2019-March 31, 2020Period of validity

September 17, 2019-February 28, 2020
（excluding weekends, holidays, and year-end holidays）

※Exchange tickets will be void after the sales period

Voucher sales period

For households with children

※The vouchers will be void after the period of validity.

Please be aware you cannot exchange unused vouchers for cash.

For inquiries（Open 8:30-17:15, closed weekends, national holidays, and year-end holidays）

Toyohashi City Hall Premium Voucher Call Center ☎0532－51－3065

* Up to 5 sets per child (sets may be purchased separately)



●Nenhum estabelecimento governamental ou municipal pede que deposite a taxa para compra do bilhete.
●Tanto o Gabinete Oficial do Japão quanto os municípios, etc., não requerem o pagamento através do sistema de

caixa eletrônico ATM (bancos, loja de conveniência, etc.).
●Tanto o Gabinete Oficial do Japão quanto os municípios, etc., não perguntam os dados pessoais das

famílias, etc.

São bilhetes que você compra por 4 mil ienes, mas que têm o valor de 5 mil ienes para compras. O município de 
Toyohashi estará enviando o bilhete a todas as famílias com filho(s) dentro da idade alvo, com o objetivo de 
amenizar os efeitos do aumento do imposto de consumo, que será aplicado a partir de outubro deste ano.

Lojas onde poderá usar os bilhetes "Premium Tsuki Shouhinken"

 Em lojas do município vinculadas ao programa. A lista das lojas será distribuida nos locais de vendas do 
bilhete e também poderá ser conferido através do site da prefeitura de Toyohashi（http://
www.city.toyohashi.lg.jp/38430.htm）

Cuidado!Alerta contra golpes que envolvem o "Premium Tsuki Shouhinken" (golpes por 
telefone fingindo ser alguém da família que está com problemas e pedindo para depositar 
dinheiro, golpes pedindo dados pessoais sobre conta bncária, etc.)

Público Alvo

Valor

Modo de comprar

Comparecer ao (local a ser definido), munido de cupom "Hikikaeken" para compra do bilhete "Premium 

Tsuki Shouhinken" (enviado junto com este comunicado), dinheiro equivalente à quantidade que irá 
comprar e documento de identificação.

Comunicado sobre o bilhete 
"Premium Tsuki Shouhinken/Programa de Vale Mercadoria"

Chefe de família com criança(s) nascida(s) no período 

de 02/ABRIL/2016 à 30/SET/2019.

Cada maço (com 10 bilhetes de 500 ienes) por 4 mil ienes. 
* É possível comprar até 5 maços por criança.

De 17/SET/2019 (ter) à 28/FEV/2020 (sex).
(exceto sábados, domingos, feriados e, feriado de final e início de ano)

* Após o período de venda dos bilhetes "Premium Tsuki Shouhinken",
o cupom "Hikikaeken" perderá a validade.

Período de Venda dos Bilhetes

Famílias com filho(s)

de 1/OUT/2019 (ter) à 31/MAR/2020 (ter)Prazo de uso dos bilhetes

Premium Tsuki Shouhinken Call Center da Prefeitura de Toyohashi ☎0532－51－3065

* Os bilhetes após o prazo de expiração não poderão ser usados.
E também não será possível a devolução do dinheiro pago pelos bilhetes.

Contato（Atendimento das 8:30 às 17:15h  exceto sáb, dom, feriados, e feriado de final e início de ano）

O que é o bilhete "Premium Tsuki Shouhinken"?


