Unlock, mở mạng, giải mã, bẻ khóa Samsung Galaxy S6 SM-G920K Khóa " Please Call me " xách tay Kore

Mở mạng SAMSUNG Galaxy S6 SM-G920K

Vũ ngọc - Mobile Nhận Giải mã điện thoại xách tay Samsung Galaxy trên toàn thế giới
(Châu âu, Châu mỹ, Châu á, Châu phi ...) Full unlock tất cả các nhà mạng của tất cả các
nước (AT&T, T-mobile, Sprint, US-Cellular, Verizon USA - Mỹ. nttDocomo, Softbank, Au
KDDI Japan - Nhật Bản, Optus, Telstra, Vodafone - Australia - Úc, O2, Vodafone, H3G,
TIM, SFR, T-Mobile, Three, 3 Hutchison - EU...) Mở mạng trực tiếp bằng phần mềm thiết
bị chuyên dụng hoặc bằng Code chính hãng (tùy model) (không tháo máy, không sử
dụng sim ghép, không can thiệp phần cứng của máy, unlock một lần dùng vĩnh viễn
không bao giờ bị lock lại.) Sau khi unlock máy điện thoại của quý khách sẽ sử dụng được
tất cả các mạng của Việt Nam và toàn thế giới, Unlock - giải mã mở mạng Full chức năng
của hãng không bị hạn chế, Full Multimedia Truy cập 3G Internet, Vào mạng, Cài Ứng
dụng - Trò chơi ,Nghe nhạc MP3,Xem phim , Xem Tivi và chụp ảnh OK...

www.vungoc-mobile.com có thể giúp bạn unlock Galaxy S6 SM-G920K bị khóa mạng KT Korea - Hàn Quốc, xách tay bằng phần mềm trực tiếp, không tháo máy, không sử dụng sim
ghép, không can thiệp phần cứng của máy, Máy của quý khách chỉ mở mạng, unlock một lần
duy nhất dùng vĩnh viễn không bao giờ bị lock lại.
1. Unlock Samsung Galaxy S6 hàng xách tay từ Korea - Hàn Quốc, không cần tháo máy
unlock trực tiếp.
2. Mở mạng Galaxy S6 G920K trực tiếp bằng thiết bị chuyên dụng, không hạn chế bất kỳ
tính năng nào của máy.
3. Dùng được tất cả các loại sim của nhà mạng Việt Nam và toàn thế giới.
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4.
5.
6.
7.

Giải mã một lần, vĩnh viễn không bao giờ bị khóa mạng lại.
Unlock Samsung Account ( Khóa tài khoản samsung kích hoạt máy - Samsung iCloud)
Lấy ngay trong vòng 5 phút không phải chờ đợi lâu (Fast unlock)
Unlock " Please Call me " Samsung SM-G920K Galaxy S6 - Lấy ngay

Vũ ngọc - Mobile còn cung cấp các dịch vụ khác cho dòng điện thoại Samsung Galaxy
bị lỗi trong quá trình sử dụng:
1. Unlock, bẻ khóa mã bảo mật cá nhân Galaxy S6 G920K bị quên hoặc do người khác
đặt
2. Mở khóa hình vẽ, mã bảo mật vân tay SM-G920K
3. Sửa lỗi phần mềm, treo logo trong quá trình sử dụng SM-G920K.
4. Mở khóa MDM Samsung Galaxy S6 SM-G920K (Khóa Samsung MDM : Khóa Camera
chống chụp ảnh, Khóa USB, Sdcard chống sao chép)
5. Nâng cấp Phần mềm Samsung Galaxy S6 G920K lên phiên bản Android mới nhất Lolli
pop 5.0., 5.1
...
6. Repair boot, sửa lỗi Brick Samsung Galaxy S6 SM-G920K, cứu boot (Chết boot do up
rom sai, rom lỗi cắm vào máy tính chỉ nhận HS-USB Qdloader, QHSUSB_BUILK , máy không
lên nguồn...)
7. Chuyển ngôn ngữ nạp Tiếng Việt cho Galaxy S6 SM-G920K.
8. Repair, Sửa lỗi mất Baseband, Mất Số IMEI, MEID Unknown Baseband, IMEl null, IMEI
null/null, IMEl 00000000000000/01, IMEI /01
Samsung Galaxy S6 SM-G920K ( Bị lỗi do
tự up ROM sai, Rom lỗi hoặc nâng cấp phần mềm không đúng cách...)
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9. Sửa lỗi bị liệt cảm ứng, liệt phím Menu, liệt phím BackSamsung Galaxy... do up rom
sai.
10. Repair IMEI Certi : Fail, IMEI Certi : Fail -1, IMEI Certi : Fail -2, IMEI Certi : Fail -3, I
MEI Certi : Fail
-4
(Sửa lỗi mất
IMEI Certificate
do up rom sai, Up rom không đúng cách...).
11. Sửa lỗi mất sóng, mất sóng 2G (GSM), mất sóng 3G (WCDMA), mất sóng 4G do up
rom sai...

Giải mã - mở mạng Samsung SM-G920K Galaxy S6 - 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 :
SONY , LG, HTC, iPhone, Pantech SKY, Blackberry...

Trung Tâm Giải Mã Điện Thoại Vũ ngọc - Mobile HOTLINE : 0979.913.808 096.9119.887
Website : http://vungoc-bacninh.vn
Website : http://giaimadienthoai.com.vn
Website : http://www.camerabacninh.com .vn
Website : http://www.vungoc-mobile.com
Địa chỉ : Số 04 (Dốc cầu gỗ) - Đường Thiên Đức - Phường Vệ An - Thành Phố Bắc Ninh
(Cách cổng Bến Xe TP Bắc Ninh 20 mét)
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