Manual Utilizare Digi Net Mobil
Intreaba-ne acum de Digi Film. Trezeste-te castigator cu Digimatinal si Digi Mobil Va
recomandam pentru o mai buna utilizare si navigare unul dintre. Cum poți viziona Digi Sport 1, 2
și 3 LIVE ONLINE Digi Net Mobil Vă recomandăm pentru o mai bună utilizare şi navigare unul
din următoarele browsere:.

Acest manual este publicat de ZTE Corporation şi distribuit
de RCS & RDS cu acordul My Computer _ Digi Net Mobil.
Internet în modul Automat sau Manual. Fiţi conştient de
limitările de utilizare atunci când folosiţi modemul în locuri.
Pentru comoditatea utilizatorului, programul SopCast oferă o interfață-ghid ce ghidează De
asemeni se acceptă termenii și condițiile de utilizare. „connect via a proxy server/http proxy”, nu
mai merge cu „connect directly to the net”! Beneficiezi de avantajele Digi Storage, daca esti
abonat la un serviciu RCS & RDS. Primesti spatiu gratuit de 50 GB daca esti abonat la internet fix
Digi Net Fiberlink 1000 si 20 GB daca esti abonat la internet fix Digi Net Fiberlink Contact:
031.400.6500 *500 - apelabil din reteaua Digi Mobil Reguli utilizare servicii Digi. EU MI-L
COMAND PRIN DIGI MOBIL. exista si un tool pe net pentru telefoanele cu.
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