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uvodna misel

Januarja 2010 smo pripravili prvo Raketo, s katero smo želeli tedensko obveščati stranke 
o vseh novostih v ponudbi. Sčasoma se je izkazalo, da novosti le niso tako pogoste, vendar 
jih je kljub temu dovolj, da lahko vsak mesec zapolnijo vsaj eno številko. 

Ko smo začeli objavljati na Google Docs in pošiljati prve e-maile, nismo vedeli, kako se 
bo zadeva prijela, vendar lahko po 50. številkah rečemo, da je Raketa uspešna in upamo, da 
ste z njeno vsebino zadovoljni tudi vi. V vsakem primeru pa nam lahko vedno predlagate 
spremembe. Želimo vam prijetno branje.

naprava proti smrčanju

Snore Stopper SS-650 je naprava proti smrčanju, ki na podlagi zaznave 
zvoka pošlje elektronski impulz, ki z draženjem mišic spodbudi smrčalca v 
zmajšanje smrčanja. Dražljaji niso tako močni, da bi uporabnika zbudili, zato 
vam bo naprava zagotavljala mirnejši spanec, kar bo nedvomno izboljšalo 
vašo kvaliteto življenja. Napravo se med spanjem nosi na zapestju desne roke in jo poganja 
1 AAA baterija. Aparat vam ponujamo po promocijski ceni 20 EUR.

prikaz porabe sedaj tudi na spletnem monitorju

Na spletnem Monitorju so sedaj v rubriki Poraba > Informativna poraba prenosa podatkov 
v Sloveniji dodane postavke:

• Količina (v GB): informativna poraba količine prenosa podatkov v GB
• PPU (v GB): meja za uveljavitev principa pravične uporabe v GB
• Stanje PPU: grafični prikaz informativne mesečne porabe prenosa podatkov v 

Sloveniji, ki šteje za uveljavitev principa pravične uporabe.

Informativna mesečna poraba prenosa podatkov v Sloveniji, ki šteje za uveljavitev principa 
pravične uporabe je prikazana tudi na mobilnem Planetu >  Moj Mobitel > Monitor > 
Poraba paketnega prenosa podatkov v Sloveniji.

akcija za imetnike kartice obrtnik

S prvim marcem lahko imetniki kartice Obrtnik kupite tri mobitele, ki so prilagojeni 
različnim potrebam,  po zelo ugodni ceni. Na voljo so vam Nokia 500, Nokia E6-00 
in Samsung Galaxy Xcover. Akcija velja za vsa vaša naročniška razmerja, ne glede na 
količino sklenjenih razmerij.

Nokia 500 stane 79 EUR in je najugodnejši aparat v akciji. Ima na dotik občutljiv zaslon, 
5.0 MP fotoaparat in 2 Gb spomina. Zraven dobite tudi barvne pokrovčke.

1številka 50 marec 2012

  

    
RAK

ETA   



2številka 50 marec 2012

  

    
RAK

ETA   

Samsung Galaxy Xcover stane 149 EUR in je odporen na vodo in udarce. Ima na dotik 
občutljiv zaslon in zraven dobite za darilo smučarska očala Bolle. Nokia E6-00 stane 199 
EUR. Z vgrajeno tipkovnico lahko brez težav urejate dokumente. Poleg tega ima 8 GB 
spomina in 8.0 MP fotoaparat s katerim lahko snema HD video.

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.

Nokia E6-00 Samsung Galaxy Xcover Nokia 500


