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uvodna misel

Pozdravljeni v devetindvajseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

nižja cena vitaphona 1100

Vitaphone 1100 je preprost telefon s tremi tipkami. Na vsako izmed njih se 
lahko shrani ena številka, ki jo lahko uporabnik kliče, hkrati pa lahko prejema 
klice od kogarkoli. Telefon je primeren za vse, ki imajo težave s tehnološko 
naprednejšimi mobilniki in ljudi, ki zaradi zdravstvenih težav potrebujejo 
možnost hitrega klica v sili, vendar se zaradi tega ne želijo odreči svoji svobodi. 
Na eno izmed tipk se nastavi številko sorodnika, zdravnika ali klicnega centra, 
ki lahko takoj ukrepa. Novi ceni sta 19 EUR v akciji GSM-24m in 59 EUR v 
splošni akciji.

prenašanje dobroimetja med izimobilovimi računi

Izimobil omogoča prenašanje dobroimetja z enega iziračuna na drugega z SMS sporočili. 
Uporabnik pošlje na številko 4008 SMS z vsebino PRENOS znesek (izbrana številka) 
na številka prejemnika (številka uporabnika, katerega račun želite napolniti). Če hočete 
drugi račun ( z namišljeno številko 000 111 111) napoliti za 10 EUR tako pošljete SMS na 
4008 z vsebino PRENOS 10 na 000 111 111. Uporabnikom, ki bodo prejeli dobroimetje, 
se na tak način podaljša veljavnost računa za 90 dni, iz te polnitve pa ne morejo koristiti 
ugodnosti izibonus tarife.

brezplačni sms-i za nove naročnike

Debitel vsem novim naročnikom paketov MojD in NajinD podarjuje toliko SMS sporočil 
kolikor minut pogovorov zakupijo. Akcija bo trajala do konca leta, podarjene SMS-e pa bo 
moč porabiti v obdobju pol leta. Naj spomnimo, da je MojD naročniški paket, v katerem si 
sami izberete kaj in koliko boste imeli vključeno v ceno naročnine. Spreminjate ga lahko 
vsak mesec. NajinD je podoben paket, le da je prilagojen za pare.

lg optimus one

To je nov mobilni telefon v Mobitelovi ponudbi. Gre za UMTS aparat s 
podporo tehnologijam Bluetooth, GPS in Wi-Fi. Ima na dotik občutljiv zaslon 
in operacijski sistem Android 2.2. Vključuje pregledovalnik datotek Word, 
Excel, PDF in Power Point. Omogoča tudi potisno pošto in Integral. Zraven 
dobite še MicroSD kartico za 2 GB in nosilec za v avto. Na voljo je v črni 
barvi, cena pa se gibljeje od 69 do 169 EUR.
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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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