
Tetteink következményét, ha kell, neveljük fel! 

Kijavítottuk a SzeTi hardveres problémáit (bár csak az ember testi hibáit ugyanígy lehetne 

restaurálni), már a nevelésnél tartunk. 

Bemondja az órát és a dátumot, működik a felvétel, mondhatom igazán szépen zenél. Elüti 

a delet, mesél, működik a stopper, és az időzítő, számol, és szóba áll a számítógéppel is. Még 

nincs csúcsformában, de azért ezt már a serdülő kornak nevezném. 

A zenéről jut eszembe, hogy ne felejtsem el megköszöni a felajánlásokat. Nem panaszból 

dicsekvésből mondom, hogy annyi a teendőnk, hogy még odáig nem jutottunk el, de ha majd 

ott tartunk behajtom az ígéreteket. 

 Üröm az örömben, hogy nem tudunk gyártani, mert a legfontosabb alkatrészből (az MP3-

as IC) csak annyit kaptunk, ami éppen arra elég, hogy tesztkészülékeket csinálhassunk. 

Ígéretünk van a szükséges mennyiségre is, de csak július végét merik mondani. 

Szakembereknek mondom, hogy a program tárterülete több mint ötszáz kilobyt, de már 

most szűkösnek tűnik. Erről Bill Gates 1981-es mondata jut eszembe, aki a személyi 

számítógép tárterületére tette a következő pikért megjegyzést. „640 kilobyte legyen elég 

mindenkinek”. Jóslásból ő sem lett volna milliárdos, az már tuti. 

Jósolni persze én sem tudok, főleg ha olyan dolgok jönnek közbe, amit nem tudok 

befolyásolni, mint például az alkatrész hiány. Viszont az úri becsület független a 

körülményektől, tehát ha megígértem valamit, és nem tudom betartani, akkor kötelező 

kárpótolni. Kárpótolni pedig azt kell, aki már epekedve várja, hogy mikor veheti kezébe a 

„kis aranyost”. 

Ajánlatom tehát a következő. A hivatalos megjelenéstől (ami most augusztus első felének 

látszik), számított egy hónapig (várhatóan szeptember közepe) a SzeTi-t 10%-al csökkentett 

áron lehet megvásárolni, ami 7000Ft kedvezményt jelent (a termék teljes ára 69900Ft). De 

úriember nem csibész, gyáva népnek meg nincs hazája, ezért emelem a tétet. Aki a hivatalos 

megjelenés előtt 35000Ft (nem alku tárgya) előleget szán az eszközre, (természetesen teljes 

körű pénz visszafizetési garancia mellett) az további 5000Ft kedvezményt kap. Ezt 14%-os 

havi kamatként is lehet számolni, ami megfelel 168% éves kamatnak, ami azért még barátok 

között is igencsak jó befektetésnek számít.  Tehát aki a megjelenés előtt kifizeti az előleget, az 

összességében 12000Ft-al olcsóban veheti meg a SzeTit. 

Sajnos az igényeket nem tudjuk előre felmérni, ezért óvatos duhajként az első szériát egy 

alacsony darabszámra fogjuk korlátozni, ami azt is jelenti, hogy először az kapja meg, aki 

leelőlegezte. Az előleget csak személyesen tudjuk elfogadni, mert elismervényt kell róla 

adnunk. Erre kedden délutánonként, 14-17 óráig a segédeszköz bemutatókon van lehetőség. 



Ha bármi kérdés felmerül, erre a levélre válaszoljon, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat (30/237-

07-96, hétköznap 10-14 óráig).  

Őszintén örülök, hogy sikerült ezt az ajánlatot megszülnöm, bár most az egyik szemem sír, 

a másik nevet. A balszemem sír, mert forintok helyett fillérek pörögnek benne. De a jobb 

szemem nevet, mert tudtam valamiféle kárpótlást felajánlani, és így mától nyugodtabban 

alszom. Viszont a májam (mármint a rosszmájúságom) az nagyon örül! Hogy miért? Mert 

eddig csak én voltam ideges a határidő miatt, most viszont a leendő kedves vevőim 

számolhatnak vadul, hogy akkor most mi is lenne a jó döntés? 

Kovács Zoltán a Hangvilág kft ügyvezető igazgatója. 


