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«Public, αθόκε πεξηζζόηεξα γηα ζέλα» 

Οη κεγαιύηεξεο επθαηξίεο είλαη πάληα ζε έλα κέξνο! 

Μόλν ζηα Public απόθηεζε ην smartphone πνπ ήζειεο θαη παίξλεηο 

δσξεάλ θνξεηό θνξηηζηή powerbank 

 

Αλαδεηάο ακέηξεηεο επηινγέο ζε επώλπκα πξντόληα, απίζηεπηεο πξνζθνξέο θαη απίζαλεο 

ηηκέο; Απηό ην θαινθαίξη νη κεγαιύηεξεο επθαηξίεο είλαη ζηα Public. Τα Public ζνπ 

πξνζθέξνπλ αθόκε πεξηζζόηεξα θαη ζνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαιέμεηο ην 

smartphone πνπ ήζειεο απνθηώληαο δσξεάλ έλα επώλπκν Powerbank SBS*.  

 

Γπηζθέςνπ έλα θαηάζηεκα Public θαη βξεο απηό πνπ ζνπ ηαηξηάδεη κέζα από ακέηξεηεο 

επηινγέο smartphones ζε κεγάιε πνηθηιία ηηκώλ θαη κνληέισλ! Oη ζπζθεπέο πνπ ζα βξεηο 

δηαζέηνπλ αμεπέξαζηεο επηδόζεηο, πςειή πνηόηεηα θαηαζθεπήο θαη κνληέξλν ζρεδηαζκό 

ηθαλνπνηώληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο θαη πξνηηκήζεηο! Ταπηόρξνλα, κε θάζε αγνξά 

smartphone o θνξεηόο θνξηηζηήο  SBS Portable Battery Backup Power Bank ζα γίλεη δηθόο 

ζνπ, γηα λα κελ μεκέλεηο πνηέ από κπαηαξία! 

Η εηαηξεία SBS ζπλδπάδεη ην εθιεπηπζκέλν design ηεο ηηαιηθήο θηλέηζαο ελώ ελζσκαηώλεη 

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξνπλ κηα αλώηεξε εκπεηξία ρξήζεο. Τν SBS 

Portable Battery Backup Power Bank  ελζσκαηώλεη ζύξα Micro USB γηα λα θνξηίδεη θαη λα 

ζπζζσξεύεη ελέξγεηα, θαζώο θαη κία ζύξα USB γηα ηελ θόξηηζε ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο ζνπ. 

Η ρσξεηηθόηεηα ησλ 2200 mAh εγγπάηαη ηελ κεξηθή ή πιήξε θόξηηζε ησλ πεξηζζόηεξσλ 

smartphone/tablet ηεο αγνξάο. Τέινο ε ζπζθεπαζία πεξηιακβάλεη θαιώδην micro USB. 

Γπηπιένλ, ζηα Public ζα βξεηο ππεξεζίεο Authorized Service ζε πξνζηηέο ηηκέο από 

εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ζε 45 θαηαζηήκαηα.  Βξεο ηνλ δηθό ζνπ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ζε 

έλα θαηάζηεκα Public δίπια ζνπ! 

Επηζθέςνπ ηώξα έλα θαηάζηεκα Public ή ην public.gr, ελεκεξώζνπ γηα όιεο ηηο 

πξνζθνξέο θαη ηηο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο θαη επίιεμε απηή πνπ θαιύπηεη ηηο 

αλάγθεο ζνπ!  

 

Public, αθόκε πεξηζζόηεξα γηα ζέλα!! 

 

 

* Η πξνζθνξά ηζρύεη γηα αγνξά smartphone αμίαο 100€ θαη άλσ. 

http://www.public.gr/cat/tilefonia/kinita-smartphones/
http://www.public.gr/cat/tilefonia/kinita-smartphones/
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?trail=SRCH%253A1109062&pageNo=&advancedSearchForBooks=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat1590004pp&sortProperty=&BookWriterConstraint=&addFacet=1002%253Acccat1590004
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?trail=SRCH%253A1109062&pageNo=&advancedSearchForBooks=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat1590004pp&sortProperty=&BookWriterConstraint=&addFacet=1002%253Acccat1590004
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?trail=SRCH%253A1109062&pageNo=&advancedSearchForBooks=&_dyncharset=UTF-8&sortOrder=&sortMode=&parentCategoryId=cccat1590004pp&sortProperty=&BookWriterConstraint=&addFacet=1002%253Acccat1590004
http://www.public.gr/cat/service/
http://www.public.gr/product/computers-and-software/laptops/laptop-lenovo-z50-75-156-fx-75008gb1tbr7-m260-and-doro-smartphone-lenovo-a606/prod7680884pp/

