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uvodna misel

Pozdravljeni v petintrideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

siol box S novica

Pri Siolu so uvedli nekatere novosti. Vsi obstoječi naročniki SiOL TV, ki nimate več 
veljavne vezave za subvencionirani nakup TV komunikatorja, lahko med 10.3.2011 in 
10.4.2011 naročite SiOL BOX S za 1€ z ddv, če sklenete vezavo za naslednjih 24 mesecev. 
Še vedno velja akcijska ponudba SiOL BOX S za 39€ z ddv za vse tiste, ki SiOL BOX S 
naročite med 1.2.2011 in 30.6.2011 in imate obstoječo vezavo za TV komunikator Sagem, 
katerega ste naročili pred 31.8.2010.

Siol BOX S je okrnjena različica Siol BOX-a. Glavna razlika je ta, da ne omogoča 
sprejema DVB-C kanalov in nima snemalnika in časovnega zamika. Dostop do socialnih 
omrežij in media centra je možen samo z doplačilom.

ionizator zraka za vozila

Z ionizatorjem si lahko nevtralizirate neprijetne vonje v vašem vozilu. 
Napravo priključite na avtomobilsko cigaretno vtičnico in kmalu bo zrak 
v vozilu prijetno osvežen. Ionizator ima vgrajeno funkcijo časomera, s 
katero se po petnajstih minutah samodejno izklopi. Njegova cena je 
11,55 EUR.

novi mobitelovi naročniški paketi

Mobitel je 2. 3. 2011 uvedel pakete A, B in C. Paketi imajo v mesečni naročnini vključene 
določene količine klicev v vsa slovenska mobilna in stacionarna omrežja. Ostale storitve 
se obračunavajo po ceniku, naročniki pa lahko dokupijo SMS-pakete in storitve Mobilni 
Internet. Mesečna naročnina Paketa A je 19,90 EUR in vključuje 222 minut pogovorov. 
Naročnina Paketa B je 29,90 EUR in vključuje 444 minut, Paket C pa za ceno 39,90 EUR 
vključuje 777 minut pogovorov.

 
za konec

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi 
s ponudbo 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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