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uvodna misel

Pozdravljeni v prvi letošnji Raketi. Želimo vam prijetno branje.

sprememba obračunavanja storitve nokia 
messaging

S 1.2.2011 bo Mobitel uporabnikom storitve Nokia Messaging ukinil brezplačnih 5 MB 
prenosa podatkov. To pomeni, da se bo uporaba storitve Nokia Messaging za prenos 
podatkov obračunala po ceniku za paket, ki ga uporabljate. Če vaše naročniško razmerje 
že vključuje določeno zakupljeno količino za prenos podatkov, se bo podatkovni promet 
pri uporabi storitve odšteval od te zakupljene količine.

prenosi podatkov za mobilni internet

V navezavi na prejšnjo novico priporočamo Mobitelovim uporabnikom, ki v naročniških 
razmerjih nimate zakupljenih količin prenosov, oziroma je ta prenizka za vaše potrebe, da 
si vklopite storitev Mobilni internet 100MB, ki je v promocijskem obdobju od 1. 8. 2010 
do 31. 07. 2011 za naročnike paketov Itak Džabest, Opti Povezani in Super Povezani na 
voljo po polovični ceni 2€. Vsem ostalim naročnikom je storitve Mobilni Internet na voljo 
z mesešno naročnino 4€.  Če prenašate večje količine podatkov, so na voljo še paketi 
za 500 MB in 1 GB. Prenos za 500 MB stane v promocijskem obdobju 4,5€ na mesec 
(kasneje 9€), prenos 1 GB pa stane 6€ (kasneje 12€)
 
Storitev si lahko vklopite tudi le za en mesec in sicer z SMS sporočilom. Želeno storitev 
vključite tako, da ključno besedo MI100MB za 100 MB, MI500MB za 500 MB in MI1GB 
za 1GB pošljete na številko 1918. Če hočete storitev naročiti za stalno, pa morate izpolniti 
obrazec za naročilo dodatnih storitev.

nova cena za moj mobi moja številka

S 1. 2.2011 bo Mobitel znižal ceno paketa Moj Mobi Moja številka s sedanjih 17,52 € 
na 10,00 €.  Ta paket vključuje le SIM kartico. Namenjen je predvsem tistim, ki že imate 
mobilni telefon in si želite le SIM-kartico z novo številko.

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.

1številka 32 januar 2011

  

    
RAKETA   

mailto:prodaja.sts%40st-sezana.si?subject=

