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Gevey All in One AIO SIM dla iPhone 4s iOS 6 do 6.1.3 i 7.0.4

Gevey SIM dla iPhone 4s to najnowszy typ karty omijający blokadę simlock w iPhone 4s. Możliwa bezpłatna instalacja
Gevey'a na miejscu w Krakowie.
Obsługiwane modele:
Apple iPhone 4s (nie działa z iPhone 4)
Obsługiwane wersje iOS/baseBand:
iPhone 4s wersje iOS 6.0, 6.0.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.0.2 i wszystkie basebandy
Karta zaprogramowana pod konkretną sieć przykładowo O2 UK (możliwi inni operatorzy) iOS do 7.0.2 włącznie !
Gevey All in One AIO SIM dla iPhone 4s to najnowszy typ karty dający możliwość ominięcia simlocka w iPhone 4s.
URUCHOMIENIE I MONTAŻ GRATIS. UWAGA: Warunkiem prawidłowego zaprogramowania i działania karty
konieczna jest wiedza dot. sieci, w której jest simlock. W przypadku braku tej informacji możliwe jest odpłatne
sprawdzenie w bazie Apple.
Obsługiwane modele:
Apple iPhone 4s (nie działa z iPhone 4)
Obsługiwane wersje iOS/baseBand:
iPhone 4s wersje iOS 6.0, 6.0.1, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.0.2 i wszystkie basebandy
Po zakupie karta zostanie zaprogramowana przez nas pod konkretną sieć (nie ma konieczności wybierania operatora z listy
przy uruchamianiu iPhone'a). Gwarancją działania jest nieaktualizowanie iPhone'a powyżej wersji iOS podanej powyżej. Karta
działa z iPhone 4s z jailbreakiem lub bez.
KARTA POZWALA RÓWNIEŻ NA AKTYWACJĘ TELEFONU, GDYŻ DZIĘKI GEVEY'OWI KAŻDA DOWOLNA KARTA SIM
WŁOŻONA DO TEL. WIDZIANA JEST JAKO KARTA Z SIECI 'MACIERZYSTEJ'
Obsługiwane sieci: WSZYSTKIE za wyjątkiem:
-T-Mobile Niemcy
-Verizon USA
-Sprint USA
-Virgin France
-Fido Canada
Testowana i działa bez problemu m.in. na iPhone 4s pochodzących z sieci:
Austria: A1 Mobilkom, Orange, T-Mobile
Filipiny: Globe
Francja: Orange
Hiszpania: Orange, Vodafone
Irlandia: 3 (Three = Hutchinson), Meteor, Vodafone

Japonia: Softbank
Kanada: Bell, Rogers
Polska: Orange
Szwajcaria: Sunrise, Swisscom
Szwecja: 3 (Three), Telenor, Tele2, Telia
UK: 3 (Three = Hutchinson), O2, Orange (T-Mobile), Tesco, Vodafone
USA: AT&T

Prosimy pytać o inne sieci, gdyż cały czas uruchamiamy telefony Klientów na miejscu.

Zdjęcie karty Gevey All in one
Sposób montażu w telefonie:

Jak to działa ?
Karta tak jak wszystkie inne działa na zasadzie bypassu, czyli nie usuwa simlocka, ale go omija - wykorzystywany jest tutaj
exploit sprawdzenia IMSI. Stosując kartę możesz więc korzystać z każdej sieci mimo, że telefon posiada simlocka, a więc
telefon posiada nadal gwarancję ! Karta działa z iPhone'ami z Jailbreak'iem i bez.
Jeśli chcecie Państwo używać karty abonamentowej Play (micro SIM) wydanej później niź maj 2014 i wyglądającej jak na
zdjęciu (jasno fioletowy kolor od strony styków) - prosimy koniecznie zaznaczyć w zamówieniu podając informację 'NOWY
MICRO SIM PLAY' najlepiej z informacją o dacie wydania karty.
Niestety w przypadku tego typu kart internet w iPhonie 4s będzie działać jedynie z prędkością Edge, a nie 3G.

Jeśli Twój iPhone 4s ma simlocka w sieci Orange UK i firmware iOS 6.1.1, to te dane wpisujemy w zamówieniu. Przykładowo:
Wersja iOS: 6.1.1
Nazwa sieci w której jest simlock: Orange
Kraj w/w sieci: UK (Wielka Brytania)
Po otrzymaniu zamówienia kartę programujemy pod podaną sieć i wysyłamy wraz z instrukcją uruchomienia telefonu.
komplet zawiera:
- Karta sim Gevey dla iPhone 4s
- ramka do karty dla iPhone 4s
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