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Public, αθόκε περηζζόηερα γηα ζέλα 

 

Μόλο ζηα Public ζα βρεης ηο HTC Desire 620G Dual Sim από 249€ 

κόλο κε 199€ θαη ζε 12 άηοθες δόζεης! 

Το γρήγορο smartphone κε θάκερα 8MP ασηόκαηες εζηίαζες γηα 

οιοδώληαλες ιήυεης θάζε θορά!  

 
Αλαδεηάο πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο, πξνζθνξέο, δώξα θαη εθπιήμεηο; Θα ηηο βξεηο όιεο ζε έλα 

κέξνο! Τα Public πξνζθέξνπλ όια όζα δεηάς ζηελ ηηκή ποσ ηα ζες θαη αθόκε 

περηζζόηερα: Τώξα ζηα Public ζα απνθηήζεηο ην smartphone πνπ ρξεηαδόζνπλ ζε ηηκή πνπ 

δελ πεξίκελεο: ην HTC Desire 620G Dual Sim από 249€ κόλν κε 199€ θαη ζε 12 άηνθεο δόζεηο! 

Εμνπιηζκέλν κε θάκερες 8 θαη 5MP, ην smatphone ηεο HTC ζα γίλεη ην ηδαληθό εξγαιείν γηα  

γξήγνξεο δσληαλέο θσηνγξαθίεο όπνπ θη αλ βξίζθεζαη ελώ, κε ηε ιεηηοσργία ασηόκαηες 

εζηίαζες πνπ δηαζέηεη ζα απνγεηώζεη ηηο selfie ζνπ! Τν HTC Desire 620G Dual Sim δηαζέηεη 

επηπιένλ κεγάιε νζόλε HD 5" γηα λα απνιακβάλεηο κε άλεζε βίληεν θαη θσηνγξαθίεο θαη 

κεγάιν απνζεθεπηηθό ρώξν 8GB γηα λα απνζεθεύζεηο όιεο ηηο θαινθαηξηλέο ζνπ ζηηγκέο! 

Με ελζσκαησκέλν οθηαπύρελο επεμεξγαζηή θαη 1GB κλήκεο RAM, ην HTC Desire 620G 

Dual Sim  ζα ζνπ πξνζθέξεη απίζηεπηεο ηαρύηεηεο θη επηδόζεηο όζν απαηηεηηθέο εξγαζίεο 

θαη αλ ηνπ βάιεηο, ελώ ε δπλαηόηεηα ρξήζεο 2 θαρηώλ SIM (DUAL SIM) ζα βειηηώζεη ηελ 

θαζεκεξηλή ζνπ επηθνηλσλία. 

Εάλ ςάρλεηο  ην ηδαληθό smartphone γηα αηειείσην ζεξθάξηζκα θαη κνλαδηθέο selfies ζηελ 

παξαιία,  ην HTC Desire 620G Dual Sim  ζα ην βξεηο ζηα Public ζε δύο τρώκαηα (γθξη θαη 

ιεπθό/κπιε) κόλν κε 199€ θαη ζε 12 άηνθεο δόζεηο.  

Επηπιένλ, εάλ αθήζεηο ηνλ αέξα ηεο Wind λα ζην πξνζθέξεη δσξεάλ κε ζύλδεζε ζην 

πξόγξακκα Wind Triple Play, ζα πάξεηο δώξν 1GB δσξεάλ Internet θάζε κήλα ζην WIND 

Mobile Broadband γηα λα εθηνμεύζεηο ηελ επηθνηλσλία ζνπ κέζα θη έμσ από ην ζπίηη! 

Οη πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο είλαη πάληα ζε έλα κέξνο: Επηζθέςνπ ηώξα έλα θαηάζηεκα 

Public ή ηο public.gr θαη πξόιαβε ηα αγαπεκέλα ζνπ πξντόληα ζε απίζηεπηεο ηηκέο!  

  

Public, αθόκε περηζζόηερα γηα ζέλα 

 

*(Ιζρύεη γηα 24κελν ζπκβόιαην ζην WIND triple play κε λέα γξακκή θηλεηήο. Τειηθή ηηκή 60€) 

http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?trail=SRCH%253AHTC%2BDesire%2B620G%2BDual%2BSim%2B8GB%253A1002%253Acccat30008&_dyncharset=UTF-8&advancedSearchForBooks=&sortOrder=ascending&sortMode=predicate&parentCategoryId=cccat30008&categoryId=cat1832907pp&sortProperty=childSKUs.publicActualPrice&BookWriterConstraint=&addFacet=1002%253Acat1832907pp&BookpublisherNameConstraint=&BookTitleConstraint=&RootCategorySearchConstraint=&BookPriceConstraint2=&BookPriceConstraint1=
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?trail=SRCH%253AHTC%2BDesire%2B620G%2BDual%2BSim%2B8GB%253A1002%253Acccat30008&_dyncharset=UTF-8&advancedSearchForBooks=&sortOrder=ascending&sortMode=predicate&parentCategoryId=cccat30008&categoryId=cat1832907pp&sortProperty=childSKUs.publicActualPrice&BookWriterConstraint=&addFacet=1002%253Acat1832907pp&BookpublisherNameConstraint=&BookTitleConstraint=&RootCategorySearchConstraint=&BookPriceConstraint2=&BookPriceConstraint1=

