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uvodna misel

Pozdravljeni v šestintrideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

družinski komplet

Družinski komplet je ime novosti v Telekomovi ponudbi. Ta paket združuje Siolovo in 
Mobitelovo ponudbo in jo prilagodi potrebam družin. Vsebuje namreč Siol internet, tv 
in telefonijo ter mobilno telefonijo. V družino se lahko vključijo tri mobilne telefonske 
številke, poleg njih pa lahko pristopita še dva obstoječa Mobitelova naročnika s svojima 
paketoma. Za vsakega se naročnina družinskega kompleta poveča za 2 €. 

Znotraj družine se lahko preko mobilne telefonije brezplačno kličete 1000 minut in preko 
Siol telefonije 200 minut, poleg tega si lahko pošljete še 1000 brezplačnih SMS ter MMS 
sporočil. Z naročilom kompleta dobite tudi možnost nakupa Siol boxa za 1 € in mobitela 
v splošni ali opti povezani akciji. Družinski paket je na voljo v treh različicah, in sicer 
A, ki stane 49,9 € na mesec, B, ki stane 69,9 € ter C, ki stane 89,9 €. Dražji paketi 
omogočajo višje internetne hitrosti, večji prenos podatkov preko mobilnega interneta in 
več tv programov.

sony xperia ray

Xperia ray je UMTS mobilni telefon z operacijskim sistemom Android 2.3.3 v 
slovenščini. Vgrajen ima 8.1 M fotoaparat in omogoča snemanje HD videa. Nanj 
sta že prednameščeni aplikaciji za storitvi Integral in Mobilna tv, priloženi pa 
sta mu še 4 GB spominska kartica in slušalke. Trenutno je na voljo v črni barvi, 
kasneje bo še v črno-zlati. Cena v splošni akciji je 239 €.

akcija vzemi svojega

Ob nakupu Samsunga Galaxy S II ali Samsunga Galaxy Tab 10.1 ste ob podpisu 24 
mesečnega aneksa upravičeni do kupona, ki vam omogoča cenejšo naročnino na časnik 
Finance. Če se boste zavezali k 24 mesečni naročnini na ta časnik, vam bodo podarili 120 
€ dobroimetja na novi Diners kartici.

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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