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Apacer za SMSku
+súťaže

Zahlasujte v ankete pomocou SMS a získate šancu vyhrať s fi rmou Apacer USB rozbočo-
vač PH151 s možnosťou pripojenia až štyroch USB zariadení alebo štýlový USB kľúč Apacer 
AH225 s kapacitou 1 GB a vďaka magnetu aj možnosťou uchytenia na kovový povrch. Viac 
sa o oboch cenách môžte dočítať v našej recenzii na strane 62. Ceny do súťaže venovala spo-
ločnosť Apacer (www.apacer.com).

Svojím hlasovaním pomocou SMS správ nám pomáhate zvýšiť kvalitu časopisu.

SMS zašlite na číslo 7770 s textom: PCS medzera KOD1 medzera KOD2 ... KOD30
Napríklad:  „PCS A01 B03 E06“

Termín hlasovania pre túto súťaž: 8. 5. až 5. 6. 2008!

Cena spätnej SMS oznamujúcej zaradenie do žrebovania je 12 Sk s DPH.
Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci užívatelia mobilných operátorov T-Mobile Slovensko, a.s.
a Orange Slovensko, a.s.

SMS
hlasovanie

Otázky a kódy:

1. Ako hodnotíte naše
  videorecenzie:
 A01 = výborné
 A02 = chválitebné
 A03 = dobré
 A04 = dostatočné
 A05 = nedostatočné

2. Navštevujete náš web:
 B01 = takmer denne
 B02 = veľmi často
 B03 = príležitostne
 B04 = zriedkavo
 B05 = vôbec

3. Chceli by ste videorecenzie 
 aj na webe:
 C01 = určite áno, vítam to
 C02 = ak sa zlepší kvalita
 C03 = neviem
 C04 = nie, nesledujem
 C05 = mám pomalé pripojenie

Recenzie
na str. 62

Vyhodnotenie súťaží 3/2008
 SMS súťaž: Stačilo poslať jedinú SMS, mať trochu šťastia pri zlosovaní a mohli ste vyhrať aj vy špičkovú grafi ckú kartu! Minulý mesiac mal najviac šťastia 

Ján Dvorský (Bratislava), ktorý za svoj SMS hlas v našej ankete vyhráva od spoločnosti ASUS skvelú grafi ku Asus EN8600GTS Silent s pasívnym chladením 
a tichou prevádzkou. Viac informácií nájdete na stránkach sponzora tejto súťažne www.asus.cz.

 Apacer: S kupónom na korešpondenčnom lístku a jednoduchou odpoveďou sa dal vyhrať jeden z dvoch skvelých MP3 prehrávačov Apacer, čo vám potvrdia 
aj naši ďalší víťazi – Ján Griger (Spišské podhradie) a Michal Valo (Trnovec nad Váhom). Tieto ceny do súťaže venovala spoločnosť Apacer (www.apacer.com). 

 ASBIS: Ak ste vystrihli kupón z časopisu a aj z časopisu kamaráta, mohli ste vyhrať dvojicu 1 GB pamätí KIngmax. Zoznam 11 najrýchlejších v tejto súťaži 
nájdete tu: Ľ. Kováč (Prešov), M. Kondrová (Zvolen), I. Plško (Nitra), S. Sopúch (Hradište pod Váhom), R. Kaliaš (Bratislava), P. Dohányos (Kameničná), 
M. Trajlínková (Závod), P. Michal (Bratislava), Ľ. Hán (Liptovský Mikuláš), T. Zeithaml (Plzeň) a M. Král (Bratislava). Vyhrať sa dalo aj s predplatným. 
Prých 10 predplatiteľov v mesiaci marec od nás vyhráva 160 GB pevný disk Seagate. Zoznam výhercov: xxx. Ceny do súťaže venovala spoločnosť ASBIS (www.as-
bis.sk).xx
xx

Výhercom srdečne blahoželáme a ostatným držíme palce, pretože aj tento mesiac sme pripravili súťaže o skvelé ceny!


