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uvodna misel

Pozdravljeni v štiriindvajstei številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

nov naročniški paket skupaj z akcijo

V sklopu preoblikovanja naročniških paetov so se pri Mobitelu odločili za pripravo novega 
naročniškega paketa z imenom Vroče Povezani in ob mesečni naročnini 46 € vključuje:

V akciji povezani s tem paketom je mogoče kupiti mobitel Galaxy S po 
ceni 1 €. To je UMTS telefon z operacijskim sistemom Android 2.1, ki ima  
zaslon občutljiv na dotik, 5.0 MP fotoaparat in 8 GB internega spomina. V 
okviru akcije je telefonu dodana še 8 GB spominska kartica. Na voljo je v 
sivo-črni barvi.

Telefon lahko po ceni 1 € kupijo tudi uporabniki drugih naročniških paketov, 
vendar le ob sklenitvi  NAJNAJ 10, 13 ali 15. Ta izbira pomeni, da vam bo v     

naslednjih 24 mesecih pri vsakem računu zaračunan dodaten znesek v višini vrednosti 
izbire.  

nokia c5 in sony ericsson vivaz pro

Poleg že omenjenega Galaxy-ija  sta po novem v akciji tudi mobitela Nokia 
C5 in Sony Ericsson Vivaz Pro. C5 je preprost telefon, ki kljub temu omogoča 
kar nekaj naprednih funkcij. Je UMTS telefon, ki podpira tehnologiji GPS in 
Bluetooth in ima vgrajen 3,2 MP fotoaparat. Njegova cena v splošni akciji je 79 
€. 

Vivaz Pro je prav tako UMTS telefon, vendar veliko bolj zmogljiv kot C5. Ima 
na dotik občutljiv zaslon, QWERTY tipkovnico in 5 MP fotoaparat. Podpira 
tehnologije GPS, Bluetooth in Wi-Fi. Cena se giblje od 179 € navzgor.
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Klici znotraj MPO neomejeno
Klici v Mobitelovo omrežje 150 minut

Klici v druga mobilna 
omrežja in stacionarno 

omrežje

30 minut

SMS 50 sporočil
Prenos podatkov 500 MB

Nokia C5
Sony Ericsson 

Vivaz Pro



za konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi s 
ponudbo pa 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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