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Odzyskiwanie pełnego e-maila AppleID blokady iCloud

Jeśli chcesz skontaktować się z pierwotnym właścicielem Twojego iPhone'a bądź iPad'a, aby pomógł Ci
aktywować urządzenie - z pewnością jesteśmy w stanie pomóc.

Jeżeli kupiłeś używanego iPhone'a lub iPada, ale okazało się, że po wykonaniu pełnego przywracania posiada on założoną
blokadę aktywacyjną iOS7 iCloud - nie załamuj się! Co prawda istnieje możliwe rozwiązanie np. za pomocą metody Doulci,
jednak w Twoim przypadku sposób ten może nie przynieść oczekiwanego skutku. Napewno pomyślałeś o skontaktowaniu się z
pierwotnym właścicielem, jednak pełny adres e-mail nie jest ukazany w związku z czym nie masz pomysłu co dalej, a Twoje
opcje się wyczerpały.
Czy posiadasz iPhone'a, bądź iPad'a, który wymaga e-maila iCloud potrzebnego do aktywacji?
Drogi kliencie! Otóż oferujemy Ci usługę, dzięki której jesteśmy w stanie dostarczyć Ci pełny adres e-mail wyświetlany na
iPhone lub iPad, abyś mógł skontaktować się z pierwotnym właścicielem urządzenia, mając przy tym nadzieję, że osoba ta
odpowie na Twoją prośbę i ujawni Ci hasło iCloud, bądź pomoże w inny sposób tak by można było bezproblemowo korzystać z
urządzenia.
(UWAGA! Ta usługa nie omija blokady iCloud)
Jakie informację Ci dostarczamy?
Dostarczamy pełen adres e-mail i kilka innych informacji związanych z urządzeniem. Przykład jest przedstawiony poniżej:

UWAGA: Nie będziemy w stanie podać Państwu hasła lub odpowiadzieć na pytania pomocnicze (tzw. pytania
bezpieczeństwa)
Czego od Ciebie potrzebujemy?
Musimy znać tylko numer IMEI urządzenia, a cała procedura odbywa się zdalnie. Wysyłamy zapytanie do firmy Apple, w celu
przeszukania bazy danych, co w efekcie pozwala uzyskać pełny adres e-mail oraz związane z nim informacje takie jak
ukazano powyżej. Prosimy upewnić się, że urządzenia posiada adres e-mail na ekranie aktywacyjnym.
Jak długo to trwa?
Oferowana usługa zajmuje średnio od 2 do 4 dni roboczych. Jeśli nie uda nam się zdobyć adresu e-mail, w całości zwrócimy
pieniądze.
Skuteczność usługi: 30%
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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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31-420 Kraków
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