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uvodna misel

Pozdravljeni v oseminštirideseti številki Rakete. V letošnji zadnji številki vam želimo 
vesel božič in srečno novo leto.

ugodna rešitev za snemanje hd videa

V naši ponudbi imamo dekoder DIGIBOX HD1000, ki med drugim omogoča snemanje 
HD videa. Veliko dekoderjev na trgu je analognih, DIGIBOX pa je digitalen, kar pomeni,
da je tudi posnetek v digitalni obliki. Poleg tega so namenski 
snemalniki dragi. Mi pa vam do razprodaje zalog ponujamo 
DIGIBOX po akcijski ceni 50 EUR.
 
Snemanje je preprosto. Dekoder priključite na televizijo s scart ali še bolje HDMI kablom, 
saj je tako slika boljša. Uporabna je vsaka televizija, ki ima vgrajen tuner, kar velja za vse 
novejše televizije. V USB priključek na dekoderju priključite zunanji disk, za katerega je 
priporočljivo, da ima samostojno napajanje. To kombinacijo lahko nato uporabljate kot 
snemalnik. 
 

Podaljšanje promocije mobilni internet

Vsi Mobitelovi naročniki, ki uporabljate pakete Itak Džabest, Opti Povezani in Super 
Povezani boste lahko zakupili dodatne storitve Mobilnega interneta po polovični ceni vse 
do 31.03.2012. 

novi podatkovni paketi za mobiuporabnike

Kot smo vam že naznanili v prejšnji številki, so sedaj na voljo novi paketi za mobilni 
internet namenjeni mobiuporabnikom. Paket za 100 MB stane 7 EUR, paket za 500 MB 
stane 12 EUR in paket za 1 GB stane 15 EUR. Do 14.01.2012 bosta še obstajala trenutna 
paketa S in M, s tem, da paket M po novem stane 7 EUR.

Vsi paketi veljajo za obdobje 30 dni. Neporabljene količine zapadejo. V primeru, da 
zakupite novo količino, preden zapade stara, se količini seštejeta in za celoto velja nov 
datum zapadlosti. Za vklop pošljite sporočilo SMS z vsebino MOBI100MB, MOBI500MB 
ali MOBI1GB na 1918.

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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