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uvodna misel

Pozdravljeni v sedemindvajseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

posredujemo tudi debitelove storitve

S septembrom smo v našo ponudbo vključili tudi storitve mobilnega operaterja Debitel. 
Debitel uporablja Mobitelovo omrežje in omogoča gostovanje v 192 državah sveta, zato 
je dobra pokritost s signalom zagotovljena. Glavna posebnost tega operaterja je v tem, da 
ne deluje na klasično plačevanje naročniškega razmerja, ampak na plačevanje zakupljenih 
količin. 

Prednastavljeni paketi D10, D20, D40 in D60 omogočajo določeno število klicev, SMS 
sporočil in prenosov podatkov za ceno, ki se  ujema s številko v imenu paketa. Če porabite 
več, pa morate to doplačati. Debitelova največja odlika je v tem, da si lahko sestavite 
svoj naročniški paket MojD, kjer si po želji izberete količino SMS sporočil, klicev in 
prenosov podatkov, ki so vključeni v zakupljeno količino. Podoben paket je še NajinD, 
ki je namenjen parom. Določita si zakupljeno količino, ki jo bosta porabila in se hkrati 
kličeta zastonj. 

Debitel vam omogoča, da ohranite svojo obstoječo telefonsko številko, zamenjavo 
naročniških paketov vsak mesec, predplačniško telefoniranje z debi kartico in obročno 
odplačevanje kupljenih mobilnikov. Popolno ponudbo mobilnikov, si lahko ogledate na 
spletni strani http://www.debitel.si/zasebni-uporabniki/mobilniki/

mobi akcija

Mobitel je pripravil novo Mobi akcijo, v okviru katere vsak kupec prejme bonus v 
vrednosti 10 EUR. Ta velja za naslednje pakete:
• Moj Mobi s SIM-kartico: Nokia 5030, Sony Ericsson Spiro, Samsung E1170 (vsebujejo 

5 EUR dobroimetja na priloženi telefonski številki in dodatno Mobikartico za 5 EUR) 
• Mobitelefon s SIM-kartico: Samsung Genoa (vsebuje 2 Mobikartici po 5 EUR). 

Tukaj bi se radi ustavili predvsem pri dveh mobijih. To sta Samsung 
E1170 in Nokia 5030. E1170 stane 39 €, 5030 pa 44 €. Oba sta 
enostavna mobitela in sta primerna za vse tiste uporabnike, ki mobilne 
telefone prvenstveno uporabljate za telefoniranje. Samsung ob tem 
vključuje tudi pretvornik valut in mobilno sledenje v primeru kraje, 
Nokia pa ima vgrajen radio in lahko predvaja .mp3 glasbo.
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Samsung E1170 Nokia 5030

http://www.debitel.si/zasebni-uporabniki/mobilniki/
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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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