GSMONLINE.PL old
Przedsprzedaż Xperia XZ3 - 3399 zł
2018-09-07
7
września
Sony
rozpoczyna
przedsprzedaż
Xperii
XZ3. Smartfon
miał premierę
na
tegorocznych
targach
IFA
(tutaj).

Nasze
pierwsze
wrażenia

dotyczące Xperii XZ3 można przeczytać tutaj
Smartfon oficjalnie trafi na polski rynek 5 października 2018 roku w
cenie 3399 zł.
Zamówienie można składać od 7 września do 4 października 2018 roku lub do wyczerpania zapasów.
W pakiecie ze smartfonem zamawiający otrzymają:
roczną ochronę wyświetlacza,
usługę VIP Service,
dostęp do gry Call of Duty: Black Ops 4 w wersji na PlayStation4
możliwość odebrania smartfonu 5 dni przed jego premierą.
Ochrony Wyświetlacza obowiązuje w trakcie 12-miesięcznego okresu użytkowania smartfonu. Sony
Mobile zobowiązuje się do jednorazowej, bezpłatnej wymiany ekranu, który uległ uszkodzeniu w wyniku
stłuczenia bądź pęknięcia.
Usługa VIP Service oznacza przyśpieszony, 72-godzinny czas naprawy smartfonu, usługę door-to-door
(bezpłatny odbiór i odesłanie smartfonu) oraz możliwość otrzymania telefonu zastępczego na czas naprawy.
Gra Call of Duty: Black Ops 4 za darmo – w wersji dla konsoli PlayStation4 (oferta dotyczy posiadaczy
subskrypcji PlayStation Plus). Jej światową premierę zapowiedziano na 12 października. Aby otrzymać grę
należy skorzystać z oferty przedsprzedażowej, a następnie po otrzymaniu smartfonu, zarejestrować się na
stronie www.sonymobile.com/callofdutyblackops4-Polska w celu otrzymania kodu dostępu do gry.

Zamówienia na Xperię XZ3 można składać za pośrednictwem sklepów internetowych sieci:
Plus (www.plus.pl),
T-Mobile (www.tmobile.pl),
Play (www.play.pl),
RTV Euro AGD (www.euro.com.pl),
Saturn (www.saturn.pl),
Media Markt (www.mediamarkt.pl),
w oficjalnym sklepie Sony Mobile prowadzonym przez M-point na Allegro.pl
Media Expert – www.mediaexpert.pl,
Komputronik – www.komputronik.pl,
X-kom.pl – www.x-kom.pl,
Neonet.pl – www.neonet.pl,
Redcoon.pl – www.redcoon.pl,
AB FOTO – www.abfoto.pl,
4CV – www.4cv.sklep.pl.
salony Sony Centre
sklep internetowy www.scentre.pl.

W sieci Orange przedsprzedaż również wystartuje 24 września i
potrwa do 4 października.
Klienci, którzy skorzystają z oferty w tej sieci otrzymają dodatkowo razem z wymienionymi powyżej
benefitami: osłonę z podstawką Sony SCSH70 do smartfonu Xperia XZ3 oraz bezprzewodowy kontroler
PlayStation DUALSHOCK4 . Aby wziąć udział w akcji trzeba zamówić Xperię XZ3 w sklepie internetowym
www.orange.pl.

Play podał swoje ceny Xperii XZ3 6 września tutaj

Inne informacje o smartfonie Sony Xperia XZ3:
Sony Xperia XZ3 w Play (ceny)
Berlińska premiera Sony Xperia XZ3
Sony Xperia XZ3 - nasze pierwsze wrażenia
Sony Xperia XZ3 - premiera już pod koniec wakacji
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