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/Ediţia 1



Cuprins
My Nokia.......................................................4
Despre My Nokia..............................................................4
Cum se utilizează My Nokia............................................4



My Nokia
Despre My Nokia
My Nokia este un serviciu gratuit care vă trimite
periodic indicaţii, sfaturi şi informaţii de asistenţă
pentru aparatul Nokia. De asemenea, vă permite să
navigaţi pe site-ul My Nokia WAP unde puteţi găsi
detalii despre aparatele Nokia şi de unde puteţi
prelua sunete, elemente grafice, jocuri şi aplicaţii.
Pentru a utiliza serviciul My Nokia, acesta trebuie să
fie disponibil în ţara Dvs. şi să fie acceptat de
furnizorul de servicii. Trebuie să vă abonaţi la
serviciu.
Tarifele de apel sunt valabile pentru trimiterea
mesajelor de abonare sau de anulare a
abonamentului.
Pentru termeni şi condiţii, consultaţi documentaţia
furnizată cu aparatul sau accesaţi  www.nokia.com/
mynokia.

Cum se utilizează My Nokia
Pentru a vă abona la serviciul My Nokia, selectaţi My
Nokia > Înregistrarea în My Nokia.

Pentru a lansa site-ul My Nokia WAP în browser,
selectaţi My Nokia > Salt la My Nokia mobil.
Pentru a vă abona la serviciul My Nokia, selectaţi My
Nokia > Dezabonare.
Pentru a vizualiza instrucţiuni pentru My Nokia,
selectaţi My Nokia > Instrucţiuni.
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