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Zdjęcie blokady iCloud / AppleID

Oferujemy możliwość usunięcia blokady iCloud z telefonów iPhone i iPadów. Jest to zabezpieczenie, które pojawiło się od
wersji iOS7 zwane też 'find my iPhone'. Sprzęt z tego typu blokadą jest bezużyteczny i co najwyżej nadaje się już tylko 'na
części'. Dzięki tej usłudze Twój iPhone kupiony po okazyjnej cenie może może zostać ponownie przywrócony do życia. Usługa
polega na usunięciu powiązania konta iCloud z iPhonem. Po tej operacji telefon będzie programowo jak nowy oraz będzie
możliwe skonfigurowanie nowego konta iCloud w iPhonie. Prawdopodobieństwo zrealizowania usługi wynosi ok 90% W razie
niemożliwości zrealizowania zwracamy całość kwoty, chyba że podano błędny IMEI lub model.
Usługa działa dla WSZYSTKICH modeli, ale jedynie jest opłacalna dla (patrz ceny poniżej):
iPhone SE / 6 / 6 Plus / 6s / 6s Plus / 7 / 7 PLUS / 8 / X
iPad 3 / 4 / Air / Pro
Szczegóły ważne przy zamówieniu:
* Czas realizacji usługi: ok 15 dni kalendarzowych od momentu zaksięgowania środków na koncie
* Usługa usuwa blokadę iCloud/Find my iPhone z serwera Apple, ale oczywiście nie usuwa simlocka w telefonie. Dodatkowo
możemy sprawdzić na jaką sieć iPhone ma założonego simlocka i ew. oddzielnie zaoferować zdjęcie tej blokady
* Usługa obejmuje urządzenia tylko z tzw 'czystej listy' (FMI STATUS: CLEAN) tj nie zablokowanych przez poprzedniego
właściciela i bez komunikatu od poprzedniego właściciela
Przed zgłoszeniem do odblokowania konieczne jest dokonanie kompleksowego sprawdzenia telefonu na podstawie numeru
IMEI. Numer IMEI warto zawsze odczytywać z telefonu, a nie z obudowy czy tacki sim. Dlaczego ? Może się zdarzyć, że
telefon przeszedł wymianę płyty głównej w nieautoryzowanym serwisie i inny IMEI będzie przypisany do płyty głównej a inny
znajdzie się na obudowie. Po włączeniu telefonu, wciskamy power 2 krotnie (wygaś i wznów), po czym klikamy na kółeczko z
'i' i pokazuje się nam numer IMEI.
Koszt sprawdzenia (zakwalifikowania) telefonu do odblokowania iCloud wynosi 17 zł - oczywiście wynik sprawdzenia jest
udostępniany w pełnej postaci. Prosimy przesłać kwotę 17 zł na poniższy rachunek oraz wysłać potwierdzenie przelewu i IMEI
w postaci tekstowej (1 ciągiem 15 cyfr bez spacji) na adres email:
sales MAŁPA gsm-support.net (bez spacji)
UWAGA: Jesteśmy również w stanie podjąć się odblokowania modeli ze statusem LOST/ERASED. Prosimy pytać o szczegóły.
Dane do wpłaty:
ALIOR BANK
94 2490 0005 0000 4500 6932 1967
GSM-Support
ul. Bitschana 2/38
31-420 Kraków
Nr konta do wpłat można sprawdzić z tym na stronie http://gsm-support.net/pl/kontakt
Po sprawdzeniu telefonu w bazie informujemy czy dany telefon będzie się dało odblokować i podajemy ostateczny koszt wraz
z czasem realizacji.
Po zgłoszeniu telefonu do odblokowania urządzenie należy od razu odtworzyć w trybie awaryjnym DFU najpóżniej w ciągu 24h
i nie próbować aktywować ponownie lub łączyć się z jakąkolwiek siecią WIFI.
Wyjmujemy również kartę SIM. Są to czynności bezwzględnie konieczne do tego, aby blokada iCloud po jej zdjęciu na

serwerze nie została skopiowana z telefonu z powrotem na serwer.
Następnie uzbrajamy się w cierpliwość i oczekujemy na informację o odblokowaniu i konieczności ponownego wykonania
odtworzenia oprogramowania telefonu w trybie awaryjnym DFU.
Dane firmy:
GSM-SUPPORT
UL. BITSCHANA 2/38
31-420 KRAKÓW
NIP 9451852164
REGON 120203925
www.gsm-support.net
sales(MALPA)gsm-support.net -oczywiście fragment (MALPA) zamieniemy na znak małpy
Sprzedaż na allegro - nick: woj2001
Facebook: https://www.facebook.com/gsmsupport.eu
tel 608107455
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Przykładowe zdjęcia
Nie ma możliwości rezygnacji z usługi po jej opłaceniu. O jej zrealizowaniu powiadomimy drogą mailową. Potem wystarczy już
tylko połączyć się z WIFI lub iTunes w celu zdjęcia blokady.
Jest to legalne, ponieważ odblokowujemy tylko urządzenia, które są powiązane z kontami właścicieli telefonu, a nie są to
urządzenia zagubione lub skradzione.
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