
Po veľkom úspechu z minulého roka sme sa rozhodli vy-
hlásiť vernostnú súťaž aj tento rok ☺. A poriadne pridáme
aj na cenách, ktoré budete môcť vyhrať. V číslach 1/2008
až 12/2008 nájdete na tejto strane v ľavom hornom rohu
kupón. Pokiaľ nám do 15.  12. 2008 zašlete aspoň 10 

týchto kupónov na adresu redakcie
(Kladnianska 60, 821 05 Brati-

slava), budete zaradení do žrebovania 
o skvelé ceny. Hlavnou cenou bude opäť notebook, pridáme aj

MP3 a MP4 prehrávače, počítačové komponenty, kľúče USB, 
pomôcky pre hráčov. Ceny budeme priebežne dopĺňať po celý rok. 

Súťaž o najkrajšiu
inzerciu
Opäť súťažíme o inzerciu, ktorá pripúta čo
najviac vašej pozornosti. Očakávame, že bu-
dete brať do úvahy, akou formou je inzercia
spracovaná, koľko vám dáva informácií a na-
koľko je pútavá. V každom vydaní odmeníme
troch z vás, ktorí doručíte svoje hlasy na ad-
resu mojavolba@pcrevue.sk. V maile uveďte
číslo vydania PC REVUE, číslo strany, na kto-
rej je inzercia vytlačená, a svoju adresu.  
Príklad:
PCR 02/2008, strana 12, Janko Mrkvička,

Novomestská 12, 821 05 Bratislava

Pred koncom roka 2008 spočítame hlasy 
a najlepšiemu zadávateľovi inzercie za celý
rok umožníme ako odmenu celostránkovú
inzerciu zadarmo. 

Predbežne podľa výsledkov hlasovania 
z prvých dvoch vydaní vedie inzercia 
spoločnosti ESET, na druhom mieste je 
zatiaľ inzerát spoločnosti eD’System a na
treťom mieste je zatiaľ inzercia spoločnosti
Agem Computers.

Ceny pre čitateľov hlasujúcich v tejto súťaži:
1. Belkin USB 2.0 and FireWire 

ExpressCard
2. USB kľúč s kapacitou 2 GB 
3. Štvornásobný USB hub

PCR RÉBUS
Opäť tu máme súťaž kto-
rej podstatou je vylúštiť
rébus spätý s PC REVUE.
Tentoraz to bude krížovka, v ktorej
tajničke nájdete názov zaujímavého produktu, o ktorom píšeme 
v tomto vydaní PC REVUE. Slová potrebné na doplnenie krížovky
nájdete v článkoch v tomto vydaní nášho magazínu. Je to jedno-
duché, na stránke www.pcrevue.sk nájdete kódy, podľa ktorých
slová ľahko zistíte. Kód je v tvare strana-stĺpec-riadok-slovo. 
Napríklad kód 81-2-21-3 predstavuje 81. stranu, 2. stĺpec, 
21. riadok, tretie slovo. 

Správne odpovede nám zasielajte do 13. 5. 2008 na adresu
rebus@pcrevue.sk 

Pre výhercu máme pripravený atraktívny externý disk 
Verbatim s kapacitou 160 GB.

Ako sa vám páči 
nová obálka?

Oznámkujte
aktuálnu obálku

tohto vydania 
PC REVUE. 
Známkujte tak 
ako v škole: 
1 – najlepšie, 
5 – najhoršie, 
a zašlite nám vašu
známku na
sutaz@pcrevue.sk

s predmetom správy Nova obalka. Ak 
pripojíte aj svoje slovné hodnotenie, čo sa
vám páči, prípadne nepáči, budeme len
radi. V prípade, že uvediete svoje meno 
a adresu, zaradíme vás do súťaže 
o nasledujúce ceny: 

1. GIGA predplatné (PC REVUE,
DiGi REVUE, INFOWARE a QUARK)
2. laserová myš Genius
3. Norton Internet Security 2008

Vyplňte anketový formulár na www.pcrevue.sk do 2. mája
2008 a budete zaradení do žrebovania.

Vyhrajte navigáciu GPS
Súťaž o atraktívny prístroj na navigáciu GPS nájdete na strane 148  
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SÚŤAŽNÉ OTÁZKY: 
1. Vymenujete aspoň dve funkcie zariadenia SAFA 
SR-M260F 
2. Aký je celkový objem dát poskytovaný pri karte
warta? 
3. Vymenujte minimálne dve funkcie, ktoré zaisťuje 
AVG Internet Security 8.0
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hostingom
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1 2× diktafón
SAFA SR-280F

Kontrolný kód:
3094178265

V spolupráci s firmami EMPEI Brno, CÍGLER 
SOFTWARE a crooce.com – the internet company sme
pre vás pripravili súťaž o atraktívne ceny:




