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OPPO R9S Plus (CPH1611EX) All Version Full Unlock

Vũ ngọc - Mobile nhận mở mạng, giải mã, bẻ khóa, unlock OPPO R9S Plus bị khóa mạng
Taiwan, xách tay từ nước ngoài
(Toàn Quốc - Globle, Úc - Australia, Bangladesh, Ai cập - Egypt - Ấn Độ - India, Indonexia,
Kenya, Malaysia, Maroc, Pakistan, Philipines, Singapore, Sri Lanka, UAE, Myanmar, Thái
Lan - Thaland, Đài Loan - Taiwan, China - Trung Quốc...)
lấy ngay bằng thiết bị phần mềm chuyên nghiệp, không tháo máy, không sử dụng sim ghép,
quý khách ngồi chờ làm trực tiếp. Thời gian unlock - giải mã chỉ trong
20 phút
là quý khách có thể lấy máy ngay.

Samsung OPPO R9S Plus xách tay từ Taiwan - Đài Loan sau khi unlock có thể sử dụng
tất cả các mạng của Việt Nam và Thế Giới, sử dụng đầy đủ chức năng của máy (Unlock - giải
mã mở mạng Full Multimedia Truy cập 3G Internet, Vào mạng, Duyệt web Cài Ứng dụng - Trò
chơi ,Nghe nhạc MP3,Xem phim , Xem Tivi và chụp ảnh OK...)

Cam Kết:
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- Unlock bằng thiết bị Samsung chuyên nghiệp lấy ngay, không tháo mở máy, không can thiệp
phần cứng (Mở khóa mạng, khóa máy, khóa chức năng, khóa sim vào máy,mã bảo vệ, mã
gmail)
- Unlock vĩnh viễn (Mở mạng 1 lần dùng vĩnh viễn không bị khóa mạng lại - Up rom stock thoải
mái)
- Thời gian xử lý cực nhanh, chỉ tầm 10~20 phút.
- Sử dụng tất cả chức năng (Sóng, wifi, 3G dùng ổn định ở Việt Nam "Viettel,Vinaphone,
Mobifone ..và các nước trên thế giới)

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Unlock, bẻ khóa, giải mã, mở mạng, repair boot,
unbrick điện thoại di động Samsung. Quý khách hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ
của www.vungoc-mobile.com

Ngoài dịch vụ unlock điện thoại của hãng Samsung, Vũ ngọc - Mobile còn có các dịch
vụ unlock samsung, unlock lg, unlock nokia, unlock htc, unlock sony ericcson, unlock huawei,
unlock zte unlock blackberry đặc biệt là luôn dẫn đầu về giá cả, thời gian và công nghệ unlock &
nạp Tiếng Việt samsung nhật bản, unlock sony nhật bản, nạp tiếng việt điện thoại Hàn quốc,
Unlock Pantech SKY Hàn Quốc unlock samsung at&t, unlock Samsung t-mobile…….

Hơn nữa www.vungoc-mobile.com luôn tự hào luôn dẫn đầu trong đầu tư thiết bị phần
mềm, công nghệ hiện đại để sửa lỗi phần mềm, nạp tiếng việt,
repair boot, unbrick, cứu boot - unbrick Samsung Galaxy
nói riêng và tất cả các loại điện thoại trên thế giới nói chung. Đồng thời luôn cam kết cung cấp
dịch vụ nhanh nhất và rẻ nhất tới quý khách hàng.

Giải mã - mở mạng OPPO R9S Plus - Địa chỉ duy nhất tại Bắc Ninh

Ngoài ra Vũ ngọc - Mobile còn nhận unlock tất cả các loại điện thoại trên thế giới khác :
Samsung Galaxy, LG, HTC, Pantech SKY, Blackberry...
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