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uvodna misel

Pozdravljeni v štirideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

sms račun

Mobitelovi uporabniki lahko sedaj spremljate svoje odprte račune tako, da pošljete SMS 
sporočilo s ključno besedo RAČUN na številko 1919.  Storitev lahko uporabljajo le fizične 
osebe, sporoči pa vam zneske vseh računov, ki jih še niste poravnali ter njihove datume 
zapadlosti in sklice.

novi wlan modem

Z 9.9.2011 je v povezavi s paketi Instant Internet mogoče kupiti modem ZTE 
MF60 uFi. Deluje kot WLAN dostopna točka preko katere se lahko na internet 
poveže več uporabnikov hkrati. Napaja se lahko s priklopom na električno 
omrežje ali pa z baterijami. Poleg tega ima vgrajen bralnik spominskih kartic 
Micro SD in priključek za zunanjo anteno. V paketu Instant Internet Neomejeno 
stane 9 €, v paketu Start pa 39 €.

nove cene vzpostavitve siol priključka

Vzpostavitev priključka, kjer uporabnik sam opravi montažo in registracijo po novem 
stane 45 €, v obdobju do 31.10.2011 pa bo zastonj. Namestitev opreme, kjer montažo 
in registracijo opravi tehnik pa stane 99 €, v obdobju do 31.10.2011 pa le 45 €. Če ste 
razmišljali o priključitvi na Siol, imate sedaj razlog več, da to storite.

nova mobi paketa

Sedaj sta v paketih na voljo še Samsung C3530 in LG Optimus Me.  
Prvi je klasičen GSM mobitel, ki pa vseeno nudi nekaj priboljškov, 
kot sta radio in 3,2 M fotoaparat. Drugi je UMTS mobitel, ki ima na 
dotik občutljiv ekran in kot prvi mobi deluje na operacijskem sistemu 
Android. C3530 stane 79 €, Optimus Me pa 139 €. K obem paketom 
je priložena SIM kartica z dobroimetjem v višini 5 €.

za konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi 
s ponudbo nas lahko obiščete v trgovini na Partizanski 109 na sežanskem Terminalu, 
pokličete na 05 7390 102, ali pošljete e-mail na prodaja.sts@st-sezana.si.
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