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«Public, ην ζσζηό κέξνο ζηε ζσζηή ηηκή» 

Τν Samsung Galaxy Grand Neo Plus, κε νζόλε 5'' γηα λα κε μεθνιιάο 

από ην ίληεξλεη, ζα ην βξεηο απνθιεηζηηθά ζηα Public κε 139€!  
Απόθηεζε ην εληειώο δσξεάλ κε πξόγξακκα ζπκβνιαίνπ Wind! 

 
 

Θέιεηο λα δήζεηο κηα κνλαδηθή αγνξαζηηθή εκπεηξία; Αλαδεηάο ακέηξεηεο επηινγέο ζε 

επώλπκα πξντόληα, απίζηεπηεο πξνζθνξέο, ρηιηάδεο επθαηξίεο θαη απίζαλεο ηηκέο; 

Αλαδήηεζε ηεο ζηα Public «ην ζσζηό κέξνο ζηε ζσζηή ηηκή». Τα Public ζπλερίδνπλ λα 

πξνζθέξνπλ όια όζα δεηάο ζηελ ηηκή πνπ ηα ζεο: Μόλν ζηα Public ην Samsung Galaxy 

Grand Neo Plus από 179€ ηώξα κόλν κε 139€! 

 

Θέιεηο έλα smartphone πνπ λα ζπλδπάδεη κηα απνιαπζηηθή νζόλε 5'' γηα λα κε μεθνιιάο 

από ην ίληεξλεη, θνκςόηεηα, ιεηηνπξγηθόηεηα θαη ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο πνιπκέζσλ ζε 

κνλαδηθή ηηκή; Τν Samsung Galaxy Grand Neo Plus έρεη όια όζα ζέιεηο! Με ηεηξαπύξελν 

επεμεξγαζηή θαη κλήκε RAM 1GB γηα γξήγνξε θαη νκαιή απόδνζε, ην Samsung Galaxy 

Grand Neo Plus κπνξείο λα ην απνθηήζεηο από 179€ ηώξα κόλν κε 139€.  

 

Γπηπιένλ, ε ηεξάζηηα δηάξθεηα δσήο κπαηαξίαο γηα λα παξαθνινπζείο βίληεν όιε κέξα, ε 

νπίζζηα θάκεξα 5MP θαη ε εκπξόζζηα 2MP γηα λα βγάδεηο απίζηεπηεο sefies θαη ην 

ηξνπνπνηεκέλν πιεθηξνιόγην ηνπ γηα εύθνιεο θιήζεηο θαη κελύκαηα κε ην έλα ρέξη, ζα 

θάλνπλ ην Samsung Galaxy Grand Neo Plus ηνλ απόιπην ζύκκαρν ζνπ ζε θάζε 

δξαζηεξηόηεηα! To smartphone ηεο Samsung δηαηίζεηαη ζε ιεπθό θαη καύξν ρξώκα θαη 

κπνξείηε λα ην απνθηήζεηο κόλν ζηα Public κε 139€ ή εληειώο δσξεάλ κε πξόγξακκα 

ζπκβνιαίνπ Wind (Η πξνζθνξά ηζρύεη γηα λέα ζύλδεζε ή θνξεηόηεηα ζην πξόγξακκα 

ζπκβνιαίνπ W, δηάξθεηαο 24 κελώλ). 

 

Καη κελ μερλάο όηη ζηα Public κπνξείο λα βξεηο ην απόιπην Service Pack πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλάγθεο ζνπ γηα λα κελ αλεζπρείο γηα ηίπνηα! Μέζα από ηε γθάκα ππεξεζηώλ Safety 

Net απνιακβάλεηο επέθηαζε εγγύεζεο! Η εγγύεζε θαιύπηεη βιάβεο πνπ αθνξνύλ ηα 

κεραληθά θαη ειεθηξνληθά κέξε ηεο ζπζθεπήο ζνπ όπνηα θαη αλ είλαη απηή (Tablet, 

Notebook, Smartphone, TV, Desktop PC, Digital Cameras) ελώ, ζνπ παξέρεη δσξεάλ, 

απεξηόξηζηεο θαη γξήγνξεο επηζθέςεηο από εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ζην ρώξν ζνπ, αιιά θαη 

παξαιαβή ηνπ πξντόληνο από ηνλ ρώξν ζνπ. 

 

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

εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο ζε 45 θαηαζηήκαηα. Smartphones, tablets, laptops, mp3- mp4 

players, θνλζόιεο, βηληενθάκεξεο, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, εμσηεξηθνί ζθιεξνί δίζθνη, 

ηειενξάζεηο θαη άιιεο ζπζθεπέο ηερλνινγίαο επηζθεπάδνληαη άκεζα θαη γξήγνξα όπνην 

πξόβιεκα θη αλ αληηκεησπίδεηο θαη όπνην κνληέιν θη αλ έρεηο! Μέρξη ζήκεξα ην 

εμεηδηθεπκέλν ηκήκα Service ησλ Public έρεη νινθιεξώζεη κε επηηπρία πάλσ από 168.000 

επηζθεπέο. Βξεο ηνλ δηθό ζνπ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό ζε έλα θαηάζηεκα Public δίπια ζνπ! 

http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?addFacet=264321%253A%25CE%259D%25CE%25B1%25CE%25B9&sortOrder=ascending&sortMode=&sortProperty=childSKUs.publicActualPrice&parentCategoryId=cccat30008&fso=264321&relevanceParam=relevance:descending|&_dyncharset=UTF-8&trail=SRCH:smartphone%20Samsung%20Galaxy%20Grand%20Neo%20Plus:1002:cccat30008
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?addFacet=264321%253A%25CE%259D%25CE%25B1%25CE%25B9&sortOrder=ascending&sortMode=&sortProperty=childSKUs.publicActualPrice&parentCategoryId=cccat30008&fso=264321&relevanceParam=relevance:descending|&_dyncharset=UTF-8&trail=SRCH:smartphone%20Samsung%20Galaxy%20Grand%20Neo%20Plus:1002:cccat30008
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?addFacet=264321%253A%25CE%259D%25CE%25B1%25CE%25B9&sortOrder=ascending&sortMode=&sortProperty=childSKUs.publicActualPrice&parentCategoryId=cccat30008&fso=264321&relevanceParam=relevance:descending|&_dyncharset=UTF-8&trail=SRCH:smartphone%20Samsung%20Galaxy%20Grand%20Neo%20Plus:1002:cccat30008
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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! 
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