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Dostęp do serwera - 12 miesięcy PROMOCJA

TERAZ JEDYNIE 129 PLN ZA ROCZNY DOSTĘP DO SERWERA

Oferujemy dostęp do serwera z softem GSM 24h / 7 dni w tyg. i pobieranie plików z prędkością do 15 Mbitów/sek.

Nie ma żadnych limitów w ilości pobieranych danych i bez problemu można korzystać z programów przyspieszających

ściaganie plików.

Wszystkie programy są wolne od wirusów - sprawdzane programem antywirusowym z najnowszą bazą.

Funkcje programów znajdujących się na serwerze:

usuwanie simlocka

odczyt zapomnianego kodu aparatu...

aktualizacja oprogramowania w telefonie

modyfikacja oryginalnych elementów w menu - zmiana ikonek, czcionek - np. w Nokiach DCT3 i tel. Siemens

zmiana języka

naprawa 'Contact Service', 'Tampered', 'Unauthorised action', 'Contact provider' i innych problemów programowych

aktywacja netmonitora

wgrywanie logo, dzwonków polifonicznych - midi, mmf

wysyłanie SMSów

odczyt zawartości karty SIM

zarządzanie pamięcia telefonu - zdjęcia, książka telefoniczna

Na serwerze można znaleźć:

programy do likwidowania blokady simlock

programy do resetu kodu aparatu, wgrywania języka

instrukcje serwisowe

książki naprawcze w formacie PDF

wskazówki dotyczące napraw

schematy

zdjęcia płyt głównych telefonów

schematy kabli i gniazd w telefonach

schematy urządzeń i wsady hex do zaprogramowania mikrokontrolerów w klipach, boxach itp.

Jak otrzymać dostęp ?

Prosimy złożyć zamówienie online dodając uslugę do koszyka. Następnie podać swoje dane adresowe. Po złożeniu zamówienia

zostanie wysłany email z potwierdzeniem przyjęcia i nr konta bankowego do wpłaty. Po otrzymaniu pieniążków prześlemy

adres serwera, login i hasło.

Pełna lista programów z serwera znajduje się na stronie Najnowsze programy.

Dostępne opcje:

12 miesięcy

http://www.gsm-support.net/
https://www.gsm-support.net/pl/dostep-do-serwera-12-miesiecy-promocja-p113
https://www.gsm-support.net/../lista_softu.inc.pl.html
https://www.gsm-support.net/pl/dostep-do-serwera-12-miesiecy-promocja-p113


6 miesięcy

3 miesiące
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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.

GSM-Support

ul. Dobrego Pasterza 102/5

31-416 Kraków

POLSKA

tel. 608107455

e-mail: sales@gsm-support.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.gsm-support.net/pl/dostep-do-serwera-6-miesiecy-p103
https://www.gsm-support.net/pl/dostep-do-serwera-3-miesiace-p114
http://www.tcpdf.org

