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uvodna misel

Pozdravljeni v osemintrideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

VSE V ENEM

TELEKOM

TELEKOM    MOBITEL    SIOL

1.7.2011 se je zgodila združitev Telekoma, Mobitela in Siola. Zdaj vam je vse, kar vas 
zanima oz. morate vedeti glede telekomunikacijskih storitev, na voljo na enem mestu.

TELEKOM/SIOL - telefonija, siol internet, IP telefonija
MOBITEL - mobilna telefonija, mobilni/instant internet

V ponudbi so vam na voljo tudi najnovejši in zmoglivejši UMTS aparati, ter naprave za 
internet, ki vam olajšajo delo in odpravijo težave s signalom. V kombinaciji z novimi 
paketi A,B,C in različnimi dodatnimi storitvami, ki so vam na voljo, pa vam je na primer 
prihranjen visok znesek na računu....
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OSTALA PONUDBA

Pri nas lahko uredite tudi....

- DEBITEL naročniška razmerja - sestavite si pakete MOJ D   NAJIN D   NAŠ D
- IZI MOBIL - ugodni predplačniški paketi z najnižjo tarifo in paketi, ki vsebujejo 
telefon in SIM kartico.
- polnjenje predplačniških SIM kartic za Mobitel, Debitel, Izimobil, Tušmobil, Simo-
bil

...ali si izberite nekaj uporabnega...

- CONRAD - hišna tehnika, elektronika, modelatorstvo, igrače,....(vse artikle, ki 
naročite pri nas, dobite brez stroškov poštnine)
- INFOSEC - prenapetostne zaščite in UPS naprave (za zaščito vaše avdio/video op-
reme, televizij, modemov za telefonsko linijo in internet, ter vseh ostalih električnih 
in elektronskih naprav pred nihanji v omrežju ter udari strel)
- MICRODOWELL - UPS naprave za neprekinjeno napajanje računalnikov tako 
doma kot v podjetju, z nižjo porabo električne energije in dolgo življensko dobo
- TELEVIZIJE PANASONIC/SAMSUNG/TELEFUNKEN/LG - LCD ter PLAS-
MA televizije, vseh velikosti, ugodne cene 
- TOSHIBA - prenosni in samostoječi računalniki 
- VIDEONADZOR in možnost sklepanja pogodb za VAROVANJE (fizično in 
tehnično)

...ob vsem tem, pa vam nudimo tudi dodatne storitve

- dodatna pojasnila ali inštrukcije za opremo ali izdelke kupljene v naši trgovini
- shranjevanje podatkov in telefonskih številk, ki jih imate na GSM/UMTS telefonih
- popravilo rabljenih GSM/UMTS aparatov
- testiranje signala za internet na lokaciji
- testiranje in vzpostavitev anten za jačanje  GSM/UMTS signala
- antivirusni program NOD32
- začetno uvajanje v uporabo računalnika
...
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FACEBOOK

Za vse naše zveste bralce smo odprli stran na FACEBOOKu, kjer objavljamo sveže 
novice iz sveta telekomunikacij. Ob enem objavljamo aktualna priporočila glede up-
orabe GSM/UMTS telefonov, računalniške opreme, interneta, televizije, UPS naprav 
in prenapetostnih zaščit, in še mnogo več. Lahko nas obiščete na Facebooku pod naslo-
vom Trgovina Suhozemni Terminal Sežana. Lahko nam pišete, daste vaša priporočila  
ali koristne nasvete. Postanite član skupine saj boste tako lahko aktivno pripomogli k 
izboljšanju naše ponudbe.  

KONEC

Upamo, da ste v tej številki opazili kaj zanimivega. Za morebitna vprašanja v zvezi s 
ponudbo pa nas lahko obiščete v naši trgovini na Partizanski cesti 109 na Sežanskem 
terminalu, pokličete na tel. št. 05 7390 100/102 ali pošljete sporočilo na elektronski
naslov: sts@st-sezana.si. Za vas smo dosegljivi vsak dan v tednu od 8,00 do 18,00 
ure in ob sobotah od 9,00 do 12,00 ure, nedelja in prazniki zaprto.
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