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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

To Νέν Moto G απνθιεηζηηθά ζηα PUBLIC θαη ζηα 

θαηαζηήκαηα WIND 

Τα PUBLIC θαη ηα θαηαζηήκαηα WIND εμαζθάιηζαλ 

απνθιεηζηηθά ην Νέν Moto G,  

Ξερωξηζηό ηειέθωλν, Ξερωξηζηή ηηκή !   

Αζήλα, 24 Σεπηεκβξίνπ 2014. Τα Public θαη ηα θαηαζηήκαηα WIND, εμαζθάιηζαλ 

απνθιεηζηηθά γηα ζαο ην λέν Moto G ηεο Motorola πνπ ζα ζαο ζπλαξπάζεη κε ηηο 

εμαηξεηηθέο επηδόζεηο ηνπ θαη ηελ πξνλνκηαθή ηηκή ηνπ. 

 

Με πςειήο πνηόηεηαο HD νζόλε 5 ηληζώλ, 

κε 2 ερεία ζηελ κπξνζηά όςε γηα 

ζηεξενθσληθό ήρν, ε  λέα ζπζθεπή Moto G 

ζαο επηηξέπεη λα απνιακβάλεηε ζην έπαθξν 

ηα videos θαη ηηο θσηνγξαθίεο ζαο. Δηαζέηεη 

κπαηαξία κε απηνλνκία κηαο πιήξνπο 

εκέξαο εληαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεηξαπύξελν 

επεμεξγαζηή γηα κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο θη 

απξόζθνπην multitasking, ελώ ελζσκαηώλεη ηελ ηειεπηαία έθδνζε Android OS. 

Τελ εμαηξεηηθή ζρέζε πνηόηεηαο – ηηκήο ηνπ λένπ Moto G έξρεηαη λα 

ζπκπιεξώζεη ε δπλαηόηεηα εμαηνκίθεπζεο ηεο ζπζθεπήο ζαο κε ηελ πξνζζήθε 

ρξσκαηηζηώλ πίζσ όςεσλ θαη ζεθώλ πνπ θπθινθνξνύλ ζε θίηξηλν, κπιε, 

θόθθηλν θ.α.  

Τν λέν Moto G, ζα ην βξείηε ζηελ ηηκή 199€ ζηα 49 θαηαζηήκαηα Public ζηελ 

Ειιάδα θαη ηελ Κύπξν, θαζώο θαη ζην Δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξίαο Wind. 

Αλαδεηήζηε αθόκε ζηα Public ηε κεγαιύηεξε γθάκα ζε αμεζνπάξ θηλεηώλ 

ηειεθώλσλ.  

Ο εθπξόζσπνο ηεο Smart for All, απνθιεηζηηθνύ δηαλνκέα ηεο Motorola ζηελ 

Ειιάδα, θ. Σηεθαλήο Τίκνο δήισζε: «Το νέο Moto G ήπθε για να πποζθέπει ηην 

απόλςηη εμπειπία κινηηού με ηιρ εξαιπεηικέρ επιδόζειρ ηος και ζε μοναδική ηιμή! 

Σηο πλαίζιο αςηό, είμαζηε ιδιαίηεπα σαπούμενοι για ηη ζςνεπγαζία μαρ με ηα 
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Public, καθώρ αποηελεί ζημανηικό οπόζημο ζηη δέζμεςζή μαρ να παπέσοςμε ζηοςρ 

πελάηερ μαρ ηην ποιόηηηα και ηη μοναδικόηηηα ηηρ εξςπηπέηηζηρ πος επιθςμούν». 

Ο εκπνξηθόο δηεπζπληήο ησλ Public, Αληώλεο Μσπζόγινπ δήισζε ζρεηηθά κε ηε 

λέα άθημε : “Τν λέν Moto G είλαη δηάδνρνο κηαο εθ ησλ πην επηηπρεκέλσλ εκπνξηθά 

ζπζθεπώλ ηεο Motorola. Η πνξεία ηνπ πξνθαηόρνπ ηνπ ζηα θαηαζηήκαηά καο 

ήηαλ έληνλα ζεηηθή, ελώ από ηηο πξώηεο θηόιαο εκέξεο δηάζεζήο ηνπ, ην λέν Moto 

G θαίλεηαη λα επηβεβαηώλεη ηηο  πξνζδνθίεο καο ζεκεηώλνληαο εμαηξεηηθή δήηεζε 

γηα πξνπαξαγγειίεο. Η απνθιεηζηηθή δηάζεζε ηνπ λένπ Moto G από ηα Public 

επηζθξαγίδεη ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ 2 εηαηξηώλ. 

Απνθηήζηε ην δσξεάλ κε ην πξόγξακκα W ηεο Wind.  

 

 

Χαξαθηεξηζηηθά Motorola New Moto G   

 

 1.2GHz Quad-core 

 Οζόλε HD 5.0” 720p, 294ppi 

 4πύξελνο επεμεξγαζηήο 1.2 GHz  

 Yπνζηεξίδεη εθδόζεηο ηερλνινγίαο 3G 

 Oπίζζηα θάκεξα 8ΜP κε LED, κπξνζηηλή θάκεξα 2 ΜP κε digital zoom 

 Eζωηεξηθή κλήκε 8GB- 32GB κε micro SD card 

 1 GB RAM 

 Dual SIM 

 Μπαηαξία πνπ δηαξθεί όιε κέξα - 2070 mAh 

 Με πξνζηαζία από αηπρήκαηα λεξνύ 

 Αληηραξαθηηθή νζόλε Gorilla Glass  

 Μπξνζηηλά ερεία 

 Ζπγίδεη  140.00 γξακ. θαη έρεη δηαζηάζεηο 141,5 mm x 10,99 mm 

 

 

Ψάρλεηο απνθιεηζηηθά ην λέν Motorola Moto G. Ψάμην ζηα Public αθνύ εδώ είζαη.  

 


