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uvodna misel

Pozdravljeni v petinštirideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

nokia 700

V Mobitelovi ponudbi je od sedaj tudi mobilni telefon Nokia 700.  Ta zmogljiv 
UMTS telefon ima na dotik občutljiv zaslon, omogoča snemanje HD videa in med 
drugim podpira tehnologijo NFC, ki zelo olajša podatkovno povezovanje naprav. 
Deluje na operacijskem sistemu Symbian Belle in ima nameščen program Nokia 
Maps. Poleg dobite tudi Bluetooth slušalko in 2 GB spominsko kartico. Cena v 
splošni akciji je 239 EUR.

novi kanali pri siol iptv

Z 17.11.2011 so bili v shemo Siol IPTV vključeni 4 novi kanali. Minimax je namenjen 
otrokom in je sinhroniziran v slovenščino, Cinestar pa je filmski kanal. Oba sta vključena
v Standard in Mega programski dodatek. Food Network, ki je namenjen kuhanju in 
Inconcerts HD, ki predvaja koncerte, sta vključena v HD dodatek.
 

nagradna igra e-račun

Za naročnike Mobitelovih, Siolovih in Telekomovih storitev je začela teči nagradna igra, 
ki bo potekala do 31.3.2012. Vsak mesec bodo izžrebali dva nagrajenca, ki bosta dobila 
električno kolo Sachs Pedalec Basic, vsak udeleženec pa bo dobil ekološko nakupovalno 
vrečko. Sodelujejo lahko vse fizične osebe, ki se bodo v tem času odločile za vklop 
E-računa in odjavile od prejemanja papirnatih računov. Za sodelovanje se lahko prijavite 
na tri načine:

- Z izpolnitvijo spletnega obrazca za sodelovanje v nagradni igri, ki je na voljo na www.
telekom.si v zavihku Zasebni uporabniki > Storitve > E-račun
- Preko obrazca Vloga za izdajo e-računa za storitve (označiti je potrebno možnost: »Želim 
sodelovati v nagradni igri E-račun«) 
- Mobitelovi naročniki pa lahko pošljete SMS s ključno besedo ERACUN na 1917 in v 
sporočilu navedete svoje podatke: ime, priimek, naslov, številko pošte, ime pošte, mobilno 
telefonsko številko, za katero prejemajo E-račun.

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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