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                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέλεις Μαραθώνιο προσφορών. Θέλεις Public. 

Μοναδικές προσφορές σε περιμένουν τον Νοέμβριο στα Public!  

Τα Public (www.public.gr), ο απόλυτος προορισμός για τα πιο σύγχρονα προϊόντα 

τεχνολογίας και πολιτισμού, επιφυλάσσουν για τους επισκέπτες τους πολλές 

ευχάριστες εκπλήξεις!  

Ο Μαραθώνιος Προσφορών συνεχίζεται στα Public και σε περιμένει με τη 

μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων τεχνολογίας. Tablets, notebooks, desktops, 

smartphones και μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ σε περιμένουν στα Public σε 

απίστευτες τιμές! Απόκτησε τα τώρα πριν εξαντληθούν! 

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 20 Νοεμβρίου οι προσφορές που σε  περιμένουν είναι:   

Θέλεις smartphones. Θέλεις Public. 

 Με κάθε αγορά LG Optimus L9II, δώρο ένα smart Bluetooth Stereo Headset 

LG BTS1 αξίας 79,00€. Δες την προσφορά εδώ:  

http://www.public.gr/product/tilefonia/mobile-phones/lg-optimus-optimus-

l9-ii-3g-wi-fi-8gb-leyko/prod5060611pp/ 

 Το iphone 5 με μνήμη 16 GB θα το βρεις μόνο με 599€. Δες εδώ: 

http://www.public.gr/product/apple/iphone/syskeyes/apple-iphone-5-4g-wi-

fi-16gb-mayro/prod3060017pp/ 

 Το Sony Xperia M, το νέο smartphone της Sony με την οθόνη πολλαπλής 

αφής από 229€, θα το αποκτήσεις μόνο με 199€. Δες εδώ: 

http://www.public.gr/product/tilefonia/mobile-phones/sony-

xperia%E2%84%A2-m-3g-wi-fi-4gb-mayro/prod4850280pp/ 

 Με αγορά κάθε smartphone μαζί με αξεσουάρ κινητού, έχεις δώρο άλλο ένα 

αξεσουάρ κινητού. 
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Θέλεις Tablets. Θέλεις Public. 

 

 Το tablet Intenso PC 724, ελαφρύ, λεπτό και πρακτικό από 119€, τώρα θα το 

βρεις μόνο με 89€. Δες εδώ: 

http://www.public.gr/product/tablets/syskeyes-tablet/intenso-724-tablet-7-

4gb-mayro/prod4360445pp/ 

 Το tablet Lenovo Ideatab S6000 16GB, θα το αποκτήσεις μόνο με 299 €. Δες 

εδώ: 

http://www.public.gr/product/tablets/syskeyes-tablet/lenovo-ideatab-s6000-

tablet-101-3g-16gb-gkri/prod4950289pp/ 

 Με αγορά κάθε tablet παίρνεις δώρο, το Symantec Norton Mobile Security 

3.0 για την προστασία του υπολογιστή σου αξίας €29,99.  

Θέλεις notebooks, desktops και περιφερειακά. Θέλεις Public. 

 To notebook NB HP Pavilion 2000-2d56 από 429€, τώρα θα το βρεις στην 

τιμή των 369€. Δες εδώ: 

http://www.public.gr/product/computers-and-software/laptops/hp-pavilion-

2000-2d56ev-156-mayro/prod5160719pp/ 

 Το notebook Lenovo  IdeaPad U510 i5-3337U, το ελαφρύτερο Intel Core i5 

της αγοράς στην απίστευτη τιμή των 499€. Δες εδώ: 

http://www.public.gr/product/computers-and-software/laptops/lenovo-

ideapad-u510-i5-3337u-156-anthraki/prod5131214pp/ 

 Με κάθε αγορά desktop HP, δώρο μία επώνυμη οθόνη 19" αξίας 85€.  

 Ο έγχρωμος εκτυπωτής HP OfficeJet Pro 8100 N811a, μαζί με τα 

έγχρωμα μελάνια θα γίνει δικός σου μόνο με 99€. Δες εδώ: 
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http://www.public.gr/product/perifereiaka/printers/ektypotes/hp-

officejet-pro-8100-n811a-ektypotis-eghromos/prod5160703pp/ 

 

 Επιπλέον με κάθε αγορά εκτυπωτή HP Ink Αdvantage κερδίζεις δωροεπιταγή 

αξίας έως και 30€. 

Θέλεις φωτογραφικές μηχανές. Θέλεις Public. 

 Τη φωτογραφική μηχανή Sony Cyber-shot DSC-W710 θα τη βρεις μόνο 

με 69€. Δες εδώ: 

http://www.public.gr/product/sound-and-vision/fotografia-video/digital-

compact-cameras/sony-cyber-shot-dsc-w710-asimi/prod3900018pp/ 

Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και πολιτισμού καθώς και μοναδικές προσφορές θα 

τις βρεις στα 36 καταστήματα Public σε όλη την Ελλάδα καθώς και στο online 

κατάστημα www.public.gr. 

Ο Μαραθώνιος Προσφορών συνεχίζεται στα Public και  

σε περιμένει να τρέξεις! 
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