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uvodna misel

Pozdravljeni v šestintrideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

prenovljen portal moj mobitel

Uporabnikom je sedaj na voljo prenovljeni portal Moj Mobitel. Najdete ga lahko na 
spletnem naslovu https://moj.mobitel.si/. 
 
Naročniki lahko na portalu spremljate porabo, točke povezanosti, podatke o svojem 
naročniškem razmerju in številki ter imate dostop do Mobitelovih storitev Integral, 
Komunikator, M:Namiznik in M:Rokovnik. Poleg tega lahko aktivirate preusmeritve 
klicev in SMS-sporočil ter upravljate s svojim telefonskim predalom in predplačniškim 
Instant Internetom Dan na dan.

sprememba delovanja nočne izbire
 
S 1.4.2011 boste naročniki storitve Instant Internet nočna izbira dobili dva ločena števca 
prenosa podatkov. Dnevni števec bo pokrival prenesene podatke med 06:00 in 24:00 uro 
in bo imel mesečno omejitev 20 GB, ob preseženi meji pa se bo hitrost prenosa zmanjšala. 
Nočni števec bo deloval med 24:00 in 06:00 uro in bo omogočal neomejene prenose. 
Do sedaj je bil števec samo en, kar je posledično pomenilo, da ste lahko prej prekoračili 
omejitev. Cena storitve nočna izbira je 9 € na mesec.

akcija mobilni internet premium

V omenjeni akciji lahko kupite mobilne telefone po znižanih cenah pod pogojem, da se 
naročite na storitev Mobilni internet premium. Z naročilom dobite vsak mesec dodatne 
količine prenosov, mesečna naročnina pa je 9 € za 100 MB, 15 € za 500 MB in 20 € 
za 2GB. Naročniško pogodbo sklenete za obdobje 24 mesecev in prav toliko mesecev 
morate obdržati storitev Mobilni internet premium. Telefoni, ki so na voljo v tej akciji, so 
med drugim HTC Desire Z, HTC Wildfire, HTC Desire HD, HTC HD 7, Samsung Omnia 
7, Samsung Nexus S, Nokia C5-03 in LG Optimus 7.
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Nokia C5-03 HTC HD 7 Samsung Omnia 7

https://moj.mobitel.si/
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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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