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 I N H O U D

Mobiele telefonie

- Circa 150 mobieltjes voor € 0,-

- Supersnel mobiel internetten met T-Mobile

Vaste telefonie

- Onbeperkt gratis bellen met de vaste telefoon

- Nederland massaal over naar internetbellen

Digitale televisie

- Digitale televisie in 1 miljoen huishoudens

 

Gratis Samsung D520 i.c.m. Telfort 200 1jr.op Telecomadvies.nl

Levering binnen 1 dag (Adv.)

 M O B I E L E  T E L E F O N I E

- Circa 150 mobieltjes voor € 0,-

Op zoek naar een gratis mobieltje? Dan helpen wij u graag! Dit doen we

via een nieuw onderdeel op Bellen.com waarop circa 150 gratis

toestellen staan. Bij ieder mobieltje hebben wij het goedkoopste

abonnement gezocht waarbij u het toestel gratis krijgt. Populaire

toestellen als de Sony Ericsson W800i, Nokia 6230i en Samsung D600

zijn bijvoorbeeld al verkrijgbaar voor € 12,50 per maand. Surf voor uw

favoriet snel naar onze gratis GSM vergelijking.

 

- Supersnel mobiel internetten met T-Mobile

Goed nieuws voor liefhebbers van mobiel internet. T-Mobile heeft een

abonnement op de markt gebracht waarmee via HSDPA downloadsnelheden

mogelijk zijn tot 1,8 Mbit/s. HSDPA is een techniek die zeer hoge snelheden op

het UMTS-netwerk mogelijk maakt. De maximale snelheid van dit abonnement is

ongeveer gelijk aan die van een gangbare breedbandverbinding thuis. Voor de

kosten en mogelijkheden van dit en andere data-abonnementen surft u naar onze

mobiel internetten-vergelijking.

Voor de echte snelheidsfreaks: Ericsson werkt aan een nieuwe techniek (HSPA,

dus zonder "D") waarmee zelfs snelheden tot 28 Mbit/s mogelijk zijn. Met deze

snelheid kan een MP3-bestand in één seconde gedownload worden. Enig geduld

is overigens wel op zijn plaats, Ericsson verwacht dat de techniek pas in 2008

voor het grote publiek beschikbaar zal zijn.

 

 V A S T E  T E L E F O N I E

- Onbeperkt gratis bellen met de vaste telefoon

Wie veel van "vast naar vast" belt, kan flink besparen door een belbundel te

nemen in aanvulling op het KPN BelBasis abonnement. Op Bellen.com hebben

we sinds vandaag ruim twintig belbundels overzichtelijk naast elkaar gezet. De

goedkoopste bundels bevatten een beperkt aantal belminuten in daluren, met de

 

A C T I E S

Gratis Samsung D520

Op telecomadvies nu een

gratis Samsung D520

i.c.m. 1-jarig Telfort 200

abonnement. Binnen 1 dag

thuisbezorgd

Nokia 6230i

12 mnd Relax 150 voor

€ 16,50 p/m (incl. 150

min.)

Vodafone Sim Only

150 minuten voor € 8,95

(60% korting)

KPN InternetPlusBellen

Alles in één voor € 34,95!

Inclusief gratis bellen en

draadloos modem!

Voordeel: € 163,-. Actie:

gratis DVD-pakket!

Een eigen website?

€ 1,25 per maand bij

B-one

mail - domein - hosting.

Ook voor eu-domeinen

UPC ADSL Inruilweken

Ontvang € 50,-

inruilkorting voor het oude

ADSL en KPN abonnement.

Nu 3Mb internet én gratis

bellen voor € 29,95

Probeer @Home

nu 2 maanden vrijblijvend

proberen voor maar € 35,-

Compuserve ADSL 2048

Het eerste half jaar slechts

€ 4,95 per maand

Orange Free

2 jaar lang, 50% korting

op bundel + gratis

toptoestel!

QuickNet Small

Downloaden: 1024 kbps

Uploaden: 512 kbps

De eerste drie maanden

slechts € 12,95

Direct ADSL van KPN

Direct ADSL van KPN nu

met € 220,85 voordeel!

Geen aansluitkosten, gratis

multi-pc modem en gratis

DVD-pakket
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duurste kunt u altijd en onbeperkt naar vaste nummers in Nederland bellen.

 

- Nederland massaal over naar internetbellen

Nederland stapt binnen vijf jaar massaal over op internetbellen. Dit blijkt uit een

onderzoek dat Blauw Research in opdracht van KPN heeft uitgevoerd. Het

onderzoeksbureau sprak hiervoor met enkele internetexperts en ondervroeg 1.400

consumenten.

De experts gaven aan dat internetbellen niet langer een hype, maar een trend is.

Ze verwachten dat het de plaats gaat innemen van bellen via een vaste

telefoonlijn. Bijna 75% van de consumenten overweegt over te stappen naar

internetbellen. De helft van de ondervraagden wil dit zelfs al binnen een jaar doen.

Over internetbellen bestaat nog vrij veel onduidelijkheid. Zo denken veel mensen

ten onrechte dat de "PC aan moet staan" om te kunnen bellen en twijfelt men aan

de gesprekskwaliteit van deze belvorm. Redenen om over te stappen zijn

kostenbesparing en kostenbeheersing. Naast het kostenaspect speelt ook het

gemak van een 'alles-in-één aanbieder' een rol om voor internetbellen te kiezen.

De nieuwe Bencom-site Totaalwijzer.nl laat zien wat u kunt besparen met

internetbellen. Het enige dat u hiervoor hoeft te doen, is het invullen van uw

postcode en huisnummer. Wie meer wil weten over de voor- en nadelen van

internetbellen, kan terecht op Totaalwijzer.nl.

 

 D I G I T A L E  T E L E V I S I E

- Digitale televisie in 1 miljoen huishoudens

Ruim 400.000 huishoudens zijn in 2005 overgeschakeld op digitale

televisie. Hiermee komt het aantal huishoudens dat "digitaal kijkt" op

ruim 1 miljoen. Dit blijkt uit een onderzoek van Telecompaper.

De groei is met name behaald door de kabelaanbieders. Aan het einde

van het eerste kwartaal van 2006 hadden zij in totaal 575.000 klanten

overgezet van analoog naar digitaal. KPN had eind 2005 op dit gebied

ongeveer 200.000 abonnees.

De groei van digitale televisie zal zich naar verwachting in 2006 verder

doorzetten. Onder andere omdat UPC gratis digitale decoders weggeeft

aan haar televisie-abonnees, HDTV in opkomst is en steeds meer

bedrijven televisie via internet (IPTV) aanbieden.

Als u interesse heeft, kunt u op Digitelevisie.nl zien welke aanbieders op

uw adres digitale televisie leveren. Daarnaast biedt de site alle nodige

achtergrondinformatie over digitaal tv kijken.

 

 

Casema bundel

bellen & internetten vanaf

€ 14,95 p/mnd

Het Net ADSL

ADSL Instap Surfen. De

eerste 3 maanden voor

€ 9,95 per maand. Geen

aansluitkosten en gratis

modem

12move ADSL Fast 2Mb

Een 2Mb verbinding voor

maar € 13,95 per maand

KPN Digitale TV

Vanaf € 7,95 p/mnd je

favoriete films kijken met

haarscherp beeld en

perfect geluid! Nu met

gratis single tuner t.w.v.

€ 39,95

Tiscali ADSL

2 MB internet, 1e 3

maanden voor € 9,95 per

maand. Geen

aansluitkosten! Evt. met

gratis bellen binnen NL!

Wanadoo ADSL Starter

Nieuw: 2 Mb abonnement

slechts € 14,95 p/mnd!

Scarlet One

Bellen en internetten via 1

abonnement! Gratis bellen

in Nederland en gratis

installatie aan huis!

Bel1649

Bellen vanaf 0 cent p/min

naar vaste nummers

Energie:direct

Bespaart u al op uw

energie? Pak nu de laagste

prijsgarantie! Nu gratis

29,75 euro energietegoed!

Budget Phone 1684

Gratis € 5,- beltegoed!

Tele2 Onbeperkt

Bellen voor 0 cent p/min.

Tijdelijk 1e maand gratis

 

 C O L O F O N

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder eindredactie van Ben Woldring. De

genoemde tarieven en acties in deze nieuwsmail gelden op het moment van uitgifte maar kunnen

sindsdien gewijzigd zijn. Deze nieuwsmail is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld,

aansprakelijkheid kan Bencom echter niet aanvaarden! Aan de inhoud kunnen geen rechten worden

ontleend. Adverteren in deze nieuwsmail? Mail naar: ezine-advertentie@bencom.nl
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