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Kredyty do SMTi

SMTi 25 kredytów pozwalają na doładowanie istniejącego konta przypisanego do interfejsu SMT USB w celu wykorzystania

do zmiany oprogramowania/języków oraz naprawy w telefonach 20xx, 10xx, c2-3, c2-3m, x2-2 oraz x1-2 trio. Oferujemy

pakiety po 25 kredytów, większe na życzenie w niższej cenie.

Taryfikacja kredytów

'' Calypso '' praca via TP

- Unlock free

- Flash HT 22 00 00 - Free

- Flash innych HT niz 22 00 00 - 1 kredyt

'' Calypso + '' praca via TP

- Unlock free

- Flash HT 22 00 00 - Free

- Flash innych HT niż 22 00 00 - 1 kredyt

'' Calypso + HS " - praca po kablu bez testpointów

-Unlock 1 kredyt

-Flash 2 kredyty ( po flashu jest automatycznie telefon bez simlocka )

-Przy unlock można wykonac trzy operacje na jednym kredycie:

kasowanie kodu aparatu

kasowanie zablokowanych licznikow

unlock

''Locosto'' - praca po kablu bez testpointów

-Unlock 1 kredyt

-Flash 2 kredyty ( po flashu jest automatycznie telefon bez simlocka )

-Przy unlok można wykonac trzy operacje na jednym kredycie:

kasowanie kodu aparatu

kasowanie zablokowanych licznikow

unlok

'' E-Gold '' - praca po kablu bez testpointów

Uwaga!!! Wymagany stan konta 25 kredytów do działania wszystkich funkcji softu

-Unlock Free

-Flashowanie Free

-Zmiana pakietów językowych Free

-Naprawa uszkodzonego obszaru IMEI Free

Uwaga Bardzo Ważne - '' E-Gold '' !!!

-Naprawa Boota - 1 kredyt

Uwaga !!! Dla komunikacji z platformami Calypso + HS, Locosto, E-Gold można użyc innych boxów/interfejsów poprzez

emulacje com. Np. Furious Gold,...

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/kredyty-do-smti-p1080
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Opis ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. GSM-Support zastrzega sobie prawo do możliwych błędów w

opisie produktu.

Prosimy o weryfikację z Państwa strony, a w razie wątpliwości o kontakt.
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