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uvodna misel

Pozdravljeni v sedemintrideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

spremembe siolovih paketov

Siol je uvedel nov paket Trio 4M. Paket omogoča hitrost prenosa do 4Mb/s in do 1Mb/s  
za upload pri ADSL in do 2Mb/s pri VDSL. Mesečna naročnina znaša 33 € . Pri Trio 4M 
ima lahko naročnik največ eno televizijo, ne more imeti SiOL BOXa (samo SiOL BOX 
S ali Sagem) in ne more spremljati HD TV programov. Za nova naročniška razmerja 
sklenjena med 8.4.2011 in 31.5.2011 velja prve 4 mesece akcijska cena 19 € ob vezavi 24 
mesecev. 

Paket Trio 10M je sedaj možen tudi na VDSL tehnologiji. Paket omogoča hitrost prenosa 
do 10Mb/s in do 1Mb/s  za upload pri ADSL in do 2Mb/s pri VDSL. Mesečna naročnina 
znaša 39 €. Za nova naročniška razmerja sklenjena med 8.4.2011 in 31.5.2011 velja prve 
4 mesece akcijska cena 25 € ob vezavi 24 mesecev.

mobitelovi paketi pogovorov in sporočil za tujino

Pri mobitelu so uvedli dodatne pakete, ki jih lahko vključite poleg naročniškega paketa. 

Ura pogovorov - EU stane 18 € na mesec in omogoča 60 minut dohodnih in odhodnih 
klicev in videoklicev iz vseh operaterjev območja EU v vsa območja.
Ura  pogovorov - Balkan stane 48 € na mesec in omogoča 60 minut dohodnih in odhodnih 
klicev in videoklicev iz vseh operaterjev držav Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna 
gora, Kosovo, Makedonija in Srbija v vsa območja. 

Pri obeh velja, da se klici na komercialne in premijske številke ne štejejo v vključeno 
količino in se obračunavajo po ceniku.

100 sporočil - EU stane 9 € na mesec in vključuje 100 odhodnih SMS-ov iz vseh 
operaterjev območja EU v vsa območja. 
100 sporočil - Balkan stane 19 € na mesec in vključuje 100 odhodnih SMS-ov iz vseh 
operaterjev držav Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Črna gora, Kosovo, Makedonija in 
Srbija v vsa območja. 

Pri vseh štirih paketih se po porabljeni količini nadaljna poraba obračuna po ceniku.
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subvencioniran nakup ipada

Mobitel sedaj omogoča svojim novim in obstoječim naročnikom nakup naprave Apple 
iPad 3G s 300 € subvencije, ki jo lahko dobijo obstoječi naročniki paketa Internet start 
Premium in internet neomejeno Premium, ki nimajo veljavnega aneksa ali poplačajo 
pogodbeno obveznost za veljaven aneks in podpišejo nov aneks za 24 mesecev. Subvencijo 
lahko dobijo tudi novi naročniki teh dveh paketov, ki podpišejo aneks za 24 mesecev. 
Prejemnik subvencije bo moral poravnati mesečno obveznost v vrednosti 12 €.

Če boste sklenili aneks, se morate najkasneje naslednji delovni dan z aneksom in osebnim 
dokumentom oglasiti pri prodajalcu naprave (iStyle, iSpot, Harvey Norman). Najbližja 
prodajalna je v Kopru.

 integral in mobilna tv na samsungovih mobitelih

Mobitel je pred časom v dogovoru z proizvajalcem mobitelov Samsung prek Samsung 
Apps omogočili nalaganje aplikacije za e-pošto Integral. Tokrat vas dodatno obveščamo, 
da nam je uspelo v Samsung Apps dodati tudi aplikacijo Mobilna TV.

Mobiteli, ki to podpirajo so: Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy 3, Samsung Galaxy 
5, Samsung Galaxy 551, Samsung Galaxy S in Samsung Galaxy Tab.

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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