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uvodna misel

Pozdravljeni v triintrideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

instant internet nočna izbira

To je nova storitev, ki so jo uvedli pri Mobitelu. Na voljo je vsem obstoječim in novim 
naročnikom paketov Instant internet neomejeno in Instant internet neomejeno Premium. 
Namenjena je predvsem tistim, ki prenašate velike količine podatkov, saj se sedaj hitrost 
močno omeji, ko prekoračite 20 GB prenešenih podatkov. 

Za dodatnih 9 EUR na mesec vam ta storitev omogoča polno hitrost med 24:00 in 6:00 
uro, tudi ko prekoračite mejo 20 GB.  Vklop Storitve Instant Internet nočna izbira, lahko 
naročite preko obrazca za vklop dodatnih storitev ali preko obrazca za spremembo paketa.

nižje akcijske cene mobitelov z windows phone 7

Mobitel je znižal akcijske cene mobilnih aparatov HTC HD7, LG Optimus 7 in Samsung 
Omnia 7, katerim je skupna uporaba operacijskega sistema Windows Phone 7. Vsi trije 
omogočajo mnogo zmogljivih funkcij, poudarek pa je na raznih spletnih aplikacijah, 
sinhronizaciji in urejanju podatkov z okoljem Windows.

akcija za valentinovo

Pri Mobitelu so pripravili še eno akcijo. Gre za komplet dveh mobitelov Samsung 
Champ s skupno serijsko številko/SAP-kodo. Eden je črn, drugi pa bel. Champ 
je sicer preprostejši aparat, vendar premore na dotik občutljiv zaslon, bluetooth 
in režo za spominsko kartico. Cena za komplet se giblje od 69 do 119 EUR.

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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Nove cene Stare cene
HTC HD7 242 - 349 EUR 329 - 429 EUR
LG Optimus 7 242 - 349 EUR 299 - 389 EUR
Samsung Omnia 7 242 - 349 EUR 329 - 429 EUR
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