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Samsung 
Galaxy W

LG Amigo

uvodna misel

Pozdravljeni v devetinštirideseti številki Rakete. Želimo vam prijetno branje.

nova mobitelova naročniška paketa

Sedaj si lahko izberete dva nova Mobitelova naročniška paketa. Povezani 2000 vam za 
mesečno naročnino v višini 25 EUR ponuja 500 minut pogovor v Mobitelovem omrežju, 
500 minut v ostalih slovenskih omrežjih, 500 MB prenosov podatkov in 500 sporočil. Ta 
paket je namenjen samo fizičnim osebam. Paket Povezani 2400 pa vam za naročnino v 
višini 35 EUR ponuja 600 enot pri prej omenjenih kategorijah. Ta paket lahko naročijo 
vsi uporabniki.

nižje cene prenosa podatkov pri izimobilu

S prvim februarjem so pri Izimobilu znižali ceno prenosa podatkov za 50 %. Nova cena 
je 0,00027 EUR za kB in bo veljala do preklica. Izimobil uporabnikom omogoča prenose 
podatkov s hitrostjo do 2048 kB/s.

samsung galaxy w

Od prejšnjega petka je ta mobilni telefon na voljo v sklopu Mobitelovih akcij. 
Je zmogljiva UMTS naprava, ki deluje na operacijskem sistemu Android 2.3 v 
slovenskem jeziku. Med drugim podpira tehnologije Bluetooth, GPS in Wi-Fi 
in omogoča urejanje ter pregledovanje dokumentov. Vgrajen 5.0 MP fotoaparat 
omogoča tudi snemanje HD videa. Nanj sta že prednaloženi aplikaciji za storitvi 
Mobilna TV in Integral. Na voljo je v beli ali črni barvi. Cena v splošni akciji je 
239 EUR.

nova izimobilova akcija

Za 27,5 EUR lahko sedaj kupite osnovni mobitel LG Amigo s prednastavljeno 
tarifo izi brez meja, ki ponuja 32 % nižje cene klicev v tujino in gostovanje na 
Hrvaškem z odhodnimi klici po 0,486 EUR/min. Seveda lahko tarifo kadarkoli 
zamenjate z eno izmed ostalih.

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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