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Nie ma chyba w³aciciela telefonu komórkowego, który choæ raz w ¿yciu nie dosta³ SMS a typu wygra³e nagrodê 100 tys.z³, potwierd jej odbiór, wysy³aj¹c TAK.
Takie niechciane wiadowygraæ milion z³, wylij za dar- stawa³ rachunek.
Milion za 4,88 z³
£odzian maj¹cych komórki w sieci Era do bia³ej gor¹czki doprowadzi³a gra Era
milionerów, któr¹ uraczy³ ich
w³asny operator. Dostawali
wiadomoci o treci: mo¿esz

Operator nie ma sobie nic
do zarzucenia  t³umaczy, ¿e
ka¿dy uczestnik móg³ zapoznaæ siê z regulaminem konkursu i w ka¿dej chwili mia³
mo¿liwoæ zablokowania kolejnych p³atnych wiadomoci.
- Uczestnik powinie wys³aæ
na nieodp³atny numer 8007
wiadomoæ SMS o treci
STOP MILION  t³umacz¹ w
biurze prasowym Ery.
- Dziwnym trafem przyst¹pienie do loterii nie wymaga³o wys³ania SMS-a, a zaprzestanie udzia³u tak. Czy to
jest w porz¹dku?  pyta roz¿alony abonent.
Po kieszeni dostaj¹ te¿ ci,
którzy wziêli udzia³ w telefonicznej ankiecie, ci¹gnêli z
Internetu dzwonek, tapetê
albo grê. Nie opêdz¹ siê od
SMS-ów.
- Wzi¹³em udzia³ w loterii,
bo skusi³a mnie wysoka wygrana  mówi ³odzianka Anna
Fiutkowska.
- Wys³a³am jeden SMS,
oczywicie niczego nie wygra³am, ale od tej pory kilka razy
w tygodniu dostajê wiadomoci, ¿e jestem zwyciêzc¹. Denerwuje mnie to, dlatego od
razu je kasujê.
Lech Mañkowski te¿ nabra³
siê na loteriê, w której mia³
wygraæ luksusowe auto marki Audi. Nie wiedzia³, ¿e p³aci
dok. na str. 2

mo TAK. Ten, kto wys³a³, gorzko ¿a³owa³, bo od tego dnia
otrzymywa³ jedn¹ wiadomoæ
dziennie, a za ka¿d¹ ci¹gano mu z konta 4,88 z³, o
czym dowiadywa³ siê, gdy do-
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moci sta³y siê nie tylko uci¹¿liwe (przychodz¹ nawet w
rodku nocy), ale te¿ bezlitonie drenuj¹ kieszenie abonentów, bo za SMS zwrotny
p³aci w³aciciel telefonu.

Nadchodzi telewizja cyfrowa
- zobacz czego potrzebujesz

Sejm uchwali³ ustawê o wdro¿eniu naziemnej telewizji cyfrowej i ostatecznego wy³¹czenia nadawania analogowego do dnia 31 lipca 2013 r.
Wszystkich posiadaczy starych telewizorów czeka dokupienie dekodera albo wymiana odbiornika. Jednak potencjalne zyski warte s¹ poniesienia wydatków.
Wdro¿enie, opartej na standardzie DVB-T, naziemnej telewizji cyfrowej stanowiæ bêdzie zasadniczy zwrot technologiczny. Cyfrowa technika
nadawania sygna³u telewizyjnego umo¿liwi przede wszystkim: - odbiór wiêkszej liczby
bezp³atnych programów telewizyjnych, - poprawê jakoci
obrazu i dwiêku, - równoleg³e nadawanie kilku cie¿ek
dwiêkowych (np. w kilku jêzykach oraz dwiêku przestrzennego),

- wprowadzenie kodów rodzicielskich.
Najwiêksz¹ zalet¹ odbierania cyfrowego sygna³u jest
zdecydowana poprawa jakoci obrazu i dwiêku. Mo¿liwe
stanie siê odbieranie kana³ów nadawanych w jakoci
HD, ale równie¿ pozosta³e
programy zauwa¿alnie zyskaj¹ na jakoci. Wielu
nadawców daje równie¿
mo¿liwoæ prze³¹czania cie¿ek dwiêkowych, dziêki czemu mo¿emy chocia¿by obejrzeæ film w oryginalnym jêzyku, wy³¹czaj¹c lektora. Kody
rodzicielskie umo¿liwia blokowania dzieciom dostêpu
do programów dla doros³ych.
dok. na str. 3

