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Odblokowanie SonyEricsson Sony Xperia kodem Orange Polska

Obsługiwane modele:

Wszystkie modele Sony oraz Xperia (Najnowsza Baza 2015), między innymi Sony Ericsson Arc s,Sony Ericsson ck13i,Sony

Ericsson E10i,Sony Ericsson Hazel,Sony Ericsson wt19i,Sony Ericsson LT18i,Sony Ericsson LT22i,Sony Ericsson MT11i Sony

Ericsson st25i,Sony Ericsson Xperia Neo V,Sony Xperia S ,Sony Xperia T Sony Xperia J,Sony Xperia E,Sony Xperia L,Sony

Xperia M,Sony Xperia P Sony Xperia Elm ,Sony Xperia J20i,Sony Xperia U,Sony Xperia Z,Sony Xperia Z1,Sony Xperia Ultra

Z,Sony Xperia SP, Z1 Compact, E1, Z2, M2, T3, Z3, E4

oraz wiele innych modeli Xperia oraz Sony, których siecią macierzystą jest operator Orange Polska

Uwaga!!! Prosimy nie składać zamówień dla Sony Xperia, w których była wymieniana płyta główna. Kodów dla Sony z

wymienianą płytą główną nie będzie.

Na czym polega odblokowanie kodem z Sony?

Jest to procedura zdalna i polega ona na wygenerowaniu kodu na podstawie:

- Numer imei, który otrzymasz po wpisaniu w telefonie *#06#

- Model Sony

Wygenerowany kod będzie trzeba wpisać do telefonu.

Przed zamówieniem Usługi proszę upewnić się czy nie ma zablokowanego licznika.

Pozwoli Ci to na używanie każdej karty sim a co najważniejsze to fakt iż simlock nigdy nie wróci oraz to, że nie tracisz

gwarancji.

W przypadku braku kodu wykonujemy 100% zwrot wpłaconych pieniędzy.

Jak długo trwa realizacja, czyli ile czasu będę czekać na kod?

Okres oczekiwania wynosi od 3 godzin do 2 dni.

Jak kupować? Przed zamówieniem kodu proszę sobie sprawdzić licznik prób, dlatego iż w telefonach Sony kod można wpisać

tylko 5 razy.

Zobacz również Filmik instruktażowy jak sprawdzić licznik w Sony

- Przejdź do filmu na którym widać telefon Sony z Zablokowanym Licznikiem -

Jeżeli jest zablokowany licznik to kodem telefonu Sony nie da się odblokować.

Telefonów z zablokowanym licznikiem nie robimy.

Jak sprawdzić licznik prób w Sony?

1. Włącz telefon baz karty sim

2. Wpisz *#*#7378423#*#*

3. Wybierz Service info

4. Wybierz SimLock

5. Sprawdź przy którym napisie jest znak X, O lub kropka
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6. Jeżeli z lewej strony przy polu NETWORK znajduje się X, O lub kropka, a z prawej strony jest liczba inna niż zero można

odblokować kodem.

7. Jeżeli z prawej strony pola NETWORK jest zero odblokowanie kodem jest NIE możliwe. Licznik jest zablokowany.

Zobacz również Filmik instruktażowy jak sprawdzić licznik w Sony

Przejdź do filmu na którym widać telefon Sony z Zablokowanym Licznikiem
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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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