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Några tusen extra i Comviq bonus
Problem med jacken hemma ?
Fixa en spärrad linje.

diss-lamer :
Författaren till följande elakheter tar ansvar för all oreda du
ställer till med efter att ha läst denna text och vill din pappa
hugga av dig handen så ge han mitt vmb nummer...

Några tusen extra i Comviq bonus.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Har du ett Comviq kontant kort och en viss begåvning i social engineering kan du
enkelt öka
din intjänade bonus och ha lite roligt på samma gång genom att göra följande :
Gå in i en butik (ex. en Felia butik) och spring fram till kassan och tala om
att det är en
nödsituation och att du verkligen behöver låna deras telefon.
Säg till exempel att din mormor är hemma hos dig och du måste ringa nån släkting
som kan
komma över med hennes astmamedicin innan det går riktigt illa.
Har du otur så kommer felianen säga att han ska slå numret och du får tala men
då säger
du att du inte har numret i huvudet utan måste se nummerbrickan för att komma
ihåg det.
Låt riktigt desperat så kommer det fungera.
Gör det inte det får du välja ut en mindre säkerhetsmedveten butik typ en
frisersalong som
inte vet hur 3v11L stavas.
Steg två är att greppa telefonen och koppla vidare alla inkommande samtal till
din mobiltelefon,
detta gör du genom att slå: *21* mobilnumret# (duh!)
Prata sen lite strunt in i luren och säg vad du ska säga.
Tacka sedan vänligast och knalla ut till en telefonkiosk och ring upp butiken
för att kontrollera
att det fungerar.
Ju större företag desto mer kunder som ringer och desto mer bonus till dig.
Se nu till att hålla dem på linjen så länge som möjligt genom att utge dig för
att vara anställd
på företaget och passa på att ha lite kul med deras rykte på samma gång ;)
Om du är lagt åt mer "fysisk" brottslighet kan du ju bryta dig in på ett företag
på natten och
ringa upp din mobiltelefon därifrån, svara och gå hem och lägg dig och vakna upp
med en
trevlig bonus som du kan ringa gratis med några månader.

Problem med linjerna hemma ?

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Jag hade för ett tag sedan problem med våra telefonjack hemma (ett i köket och
ett i mitt rum)
som verkade kollidera vilket ledde till att om modemet i mitt rum var kopplat
till telejacket gick
det inte att få kopplingston i köket vilket naturligtvis var fett irriterande.
Detta visade sig dock var enkelt att lösa genom att bryta av den vita lilla
pinnen på kontakten
från modemet.
Det här är säkert världens äldsta trick men jag har inte hört om det tidigare så
det kanske
hjälper någon.

Fixa en spärrad linje.
"""""""""""""""""""""""""""
Har dina föräldrar tröttnat på att du sitter uppkopplad timme efter timme och
ställer till oreda på
Internet och satt ett lösenord på alla utgående samtal ?
Frukta icke, för här är teckenkombinationerna för att styra telias
blockeringstjänst.
Ta reda på om linjen är spärrad eller inte :
*#33#
Lås upp linjen :
#33*<fyrsiffrig kod>#
Lås linjen :
*33*<fyrsiffrig kod>#
Nu är naturligtvis problemet att skaffa fram koden som dina föräldrar har satt.
Jag är osäker på om man får välja sin egen kod eller om felia genererar en åt
dig.
Jag förmodar dock att man får välja en själv eftersom de koder min mor använt
först
var 7139 vilket ju är en enlekt mönster på nummerbrickan (de fyra hörnen).
När hon märkte att jag kommit på det bytte hon till 4141 vilket även det är ett
ytterst simpelt.
För att ta reda på koden finns det oändligt många metoder att använda.
Har du en telefon med digital display och "ring upp senast slagna nummer"
funktion är det
lugnt för då kommer hela teckenkombinationen inklusive koden upp i rutan när du
kör det.
Annars är en ide att låna en telefon med ovanstående funktion och säga att du
glömde den
gamla när du var ute och beigeboxade och fick låna en av en polare tills ni köpt
en ny =).
Ska du köra med bruteforce får du vara försiktig för att det finns en gräns på
tre misslyckade
försök att slå koden, sedan får du ringa och skaffa en ny och det är ju lite
osmidigt.
Föräldrar är ju av naturen sällan säkerhetsmedvetna när det handlar om datorer
osv. så
förmodligen kommer du hitta koden om du rotar lite bland deras anteckningar och
papper.
end...
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