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Kredyt MXBox HTI / HTI Plus (100 szt)

Kredyt MXBox HTI / HTI Plus przeznaczone są do odblokowywania i sprawdzania po numerze IMEI urządzeń iPhone/iPad z

różnych sieci, odblokowywania telefonów Nokia SL3, czy też dokonywania aktywacji wykorzystujących kredyty HTI. Do

wykorzystania kredytów HTI musisz posiadać interfejs HTI z kartą MxKey - z kredytami będą działać interfejsy MXBOX Green

lub MXBOX Orange HTI.

UWAGA: Aby skorzystać z iPhone IMEI check service, wymagana jest aktywacja. Użytkownicy według potrzeb mają do wyboru dwie opcje aktywacji:

 iPhone IMEI Check 5 (Lite).Koszt aktywacji: 50 kredytów HTI. AKtywacja ważna jest przez 30 dni od momentu pierwszej aktywacji. Pozwala na 5

darmowych sprawdzeń IMEI na dzień, Po wykorzystaniu 5 darmowych sprawdzeń IMEI w ciągu dnia, za każde kolejne

sprawdzenie jest pobierany 1 kredyt HTI.

 iPhone IMEI Check 20. Koszt aktywacji: 100 kredytów HTI (50 kredytów HTI (jeśli pierwsza opcja jest już aktywna)). AKtywacja ważna jest

przez 30 dni od momentu pierwszej aktywacji. Pozwala na 20 darmowych sprawdzeń IMEI na dzień. Po wykorzystaniu

20 darmowych sprawdzeń IMEI w ciągu dnia, za każde kolejne sprawdzenie jest pobierany 1 kredyt HTI.

Nowe warunki korzystania z usługi:

- usługa przeznaczona jest do użytku osobistego (jako użytkownik HTI) a nie w celach komercyjnych

- publikowanie na jakichkolwiek forach internetowych, blogach, prywatnych czatach, usługi darmowego sprawdzenia

IMEIa, będzie skutkowało dezaktywacją zakupionej usługi oraz utratą wszystkich posiadanych kredytów HTI.

- ta usługa przeznaczona jest dla użytkowników HTI, którzy chcą sprawdzić czy mogą odblokować iPhone za pomocą

usług HTI, z tego też powodu, każda aktywowana usługa IMEI CHECK i używana dłużej niż 10 dni bez załadowania

JAKICHKOLWIEK plików na serwer HTI w celu odblokowania telefonu będzie zdezaktywowana.

Informacja dla osób które zakupiły kredyty przed dniem 03.12.2012

- aktywacja ważna jest przez 30 dni licząc od dnia 03.12.2012

- od dnia 03.12.2012 obowiązują nowe warunki korzystania z usług z którymi można zapoznać się powyżej.

Więcej informacji na forum producenta -

http://forum.gsmhosting.com/vbb/f550/iphone-imei-check-hti-online-services-new-conditions-1577464/

Informacje dotyczące zwrotów: jeśli nie będzie możliwe odblokowanie telefonu, otrzymasz zwrot kredytów. W celu

zwrotów prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem poprzez forum produktu MxBox

Warunki pobierania kredytów HTI Server dla usługi SL3:

Zarówno użytkownicy HTI (MXBOX Green) jak i HTI Plus (MXBOX Orange) upoważnieni są do upload plików HASH

odczytanych JEDYNIE przez HTI oraz nigdy nieedytowanych. System pobiera 135 kredytów HTI za każdy wysłany plik

.sha tylko dla pierwszych 5 plików w miesiącu lub 160 kredytów HTI za każdy wysłany plik .sha jeśli limit 5 plików w

ciągu miesiąca zostanie osiągnięty. Miesiąc jest liczony od daty pierwszego wysłanego pliku.

Uwaga! Zakupując ten produkt, musisz posiadać poprawny numer seryjny HTI

- SN HTI : 00XXXXXX w hex

- SN HTI Plus: 01XXXXXX w hex

Komplet zawiera:

=- 100 kredytów przypisanych do boxa HTI
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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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