
Zo past de iPhone 6 Plus wél in je broekzak!
Met deze upgrade spelen de afmetingen van de iPhone 6 Plus geen rol
meer.
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Samenvatting De afmetingen van de nieuwe iPhone 6 Plus zijn een hot topic. 
Hij past bij de meeste mensen niet in hun broekzak en hij schijnt
makkelijk te buigen. 
KPN biedt de helpende hand en geeft mensen in de rij van de Apple
Store een gratis upgrade zodat je hier geen last meer van hebt.

Wachtende mensen in de rij voor de nieuwe iPhone 6 Plus konden hun
broekzak door de mobiele kleermaker van KPN laten vergroten naar
Pocket Plus. iPhone een maatje groter, broekzak een maatje groter. Zo
hoef je je met je nieuwe toestel in elk geval geen zorgen te maken dat
hij niet in je broekzak past of buigt als je gaat zitten.

Details Zoals altijd is er weer immens veel belangstelling voor de nieuwe iPhone.
Maar dit jaar werden de technische innovaties overschaduwd door de grootte
van het toestel. De nieuwe iPhone 6 Plus past niet meer in je broekzak en áls
hij past is de kans dat hij buigt als je gaat zitten erg groot. Paniek onder de
iPhone-fans.

KPN hielp al deze iPhone-fanaten van dit probleem af. Iedereen die voor dag
en dauw in de rij stond om als een van de eersten in Nederland de iPhone 6
Plus te bemachtigen kreeg van KPN een gratis upgrade, zodat de grootte van
het nieuwe toestel geen rol meer speelt. De mobiele kleermaker van KPN nam
de aanwezigen de broeken en zorgen uit handen door de zakken iPhone 6
Plus proof te maken.

Zonder dat je uit de rij hoefde te stappen werden de broekzakken van de
aanwezigen vergroot zodat de iPhone 6 Plus er gemakkelijk in past.

Relevante links Zo past de iPhone 6 Plus wél i...
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http://youtu.be/DFQKAgq2V1g
http://nis5.pr.co/
http://nis5.pr.co/86285-zo-past-de-iphone-6-plus-wel-in-je-broekzak


Afbeeldingen

https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/142978-KPN_Pocket_Plus_5-2a5215-large-1411729958.jpeg
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/142971-KPN_Pocket_Plus_4-08f93e-large-1411726998.JPG
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/142972-KPN_Pocket_Plus_3-e712cc-large-1411726999.JPG
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/39396/images/142973-KPN_Pocket_Plus_2-f4c51f-large-1411727002.JPG
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