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Z leve proti desni:
Samsung S5600 
Sony Ericcson C510

uvodna misel

Pozdravljeni v tretji številki glasila Raketa. Želimo vam prijetno branje.

ugodnejše tarife 

S 1.2.2010 je Izimobil prenovil svoj tarifni sistem, kar je posledično privedlo do nižjih 
cen klicev znotraj Slovenije. Uporabnikom s tarifo izi008 se klici po novem obračunavajo 
v 60/15 obračunskem intervalu, namesto po 60 sekundnem. Uporabnikom s tarifo izi007 
pa se bodo klici obračunavali po intervalu 180/15, namesto po 180 sekundnem intervalu.

Še ena novost je tarifa izibonus, ki je tudi najugodnejša. Da bi prišli do nje, morate 
napolniti svoj iziračun v enkratni vrednosti 20 EUR in izibonus tarifa se vam bo samodejno 
vklopila za obdobje 30 dni. Če pa napolnite račun v enkratni vrednosti 50 EUR, bo tarifa 
aktivirana za 90 dni. O aktivaciji boste obveščeni s SMS sporočilom. Ta tarifa pa ni na 
voljo uporabnikom tarife izi brez meja.

kompatibilnostne težave

Z uvedbo Windows 7 je prišlo do težav z uporabo nekaterih modemov, ki so del Mobitelove 
ponudbe. Težavo je mogoče odpraviti z nadgradnjo programske opreme modemov. Če 
želite uporabljati modeme ZTE MF636, Novatel Wireless MiFi2352, Novatel Wireless 
Ovation MC930D, Novatel Wireless Ovation MC950D skupaj z Windows 7, vam lahko 
tudi mi priskrbimo nadgradnjo, da se vam ne bo potrebno ubadati s tem.

širite ljubezen

To je ime nove Mobitelove akcije, v kateri ponuja tri mobilne telefone po zelo ugodnih 
cenah. Ti so Sony Ericcson C510 ter Samsunga S5600 Preston in Pink Ribbon.

C510 ima zanimivo funkcijo Smile Shutter, ki samodejno sproži fotoaparat, ko se oseba, 
ki jo želite slikati na široko nasmehne. S5600 pa ima zaslon občutljiv na dotik in tudi 
pregledovalnik dokumentov.
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sončna energija

Smo v času vedno večjega ekološkega ozaveščanja. Iščejo se obnovljivi viri energije, 
ki bi lahko zamenjali fosilna goriva, katerih količina je omejena in onesnažujejo okolje. 
Čeprav do popolne rešitve še nismo prišli, je na voljo več delnih rešitev, med katerimi je 
tudi sončna energija.

Proizvajanje elektrike s pomočjo sonca ima pomanjkljivosti, ker še vedno potrebuje 
sončne celice razporejene po relativno veliki površini in tudi same celice so precej drage. 
Vendar je tako pridobljena energija dokaj čista in ne pretirano obremenjuje okolja.

Med našo ponudbo smo vključili Osramovo lučko DOT-it Solar, 
ki se polni na sončni svetlobi. Pri polni bateriji bodo tri led lučke, 
ki sestavljajo njeno svetilno telo, svetile 4 ure. Lahko jo obesimo 
na nahrbtnik, pas ali drugi kos obleke. Lahko pa se odločimo 
za pritrditev na katerokoli ravno in trdno površino. Prav pride 
pohodnikom v slučaju slabega vremena, tabornikom in nenazadnje 
kot varnostni pripomoček za pešce, ki se v temi vračajo domov in 
hočejo vozila opozoriti nase. 

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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Lučka DOT-it.
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