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Aantal abonnees: 58.644

T-mobile en Vodafone verlagen roamingtarieven
Column: KPN Mobiel TV
iPhone en dekkingsperikelen
Alice en andere prijsvechters scoren goed

Reageren? telecomzine@bencom.nl

Your Hosting
Uw domeinnaam .nl van €
10,- nu voor € 4,75 per jaar.
Uw eigen website online vanaf
€ 2,50 per maand
Digitenne van KPN
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 6,95 per
maand en overal te
gebruiken, ook in de tuin. Nu
1 maand gratis proberen!

Razendsnel internetten tot 20Mbit/s, nu € 15 p/m
Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de
eerste 2 maanden gratis!

T-mobile en Vodafone verlagen roamingtarieven
Gaat u in het naseizoen op
vakantie? Dan bespaart u drie
cent per minuut wanneer u belt
vanuit een EU land. Zelf een
mobiel telefoontje plegen kost
vanaf september maximaal 55 cent
per minuut, gebeld worden 26
cent. De maximumtarieven waren
respectievelijk 58 en 29 cent per
minuut. Volgend jaar moeten deze
weer met drie cent omlaag van de
EU. T-Mobile en Vodafone waren
de eersten die de verplichte tariefsverlaging bekendmaakten.
T-Mobile en Vodafone gaan verder dan de verplichte verlaging
Vanaf 30 augustus 2008 kost bellen vanuit de EU en Zwitserland,
Liechtenstein, Noorwegen en IJsland 55 cent per minuut. Gebeld
worden in deze landen gaat 26 cent per minuut kosten.
Met Vodafone Passport verandert er per 1 september niets. Abonnees
bellen dan vanuit 42 landen voor 25 cent per minuut, met een
starttarief van 79 cent. Gebeld worden kost 79 cent hoelang het
gesprek ook duurt.
Ook verlagen beide providers de kosten voor sms’en.
Vanuit bovengenoemde landen betalen T-Mobile klanten 36
cent i.p.v. 50 cent. Vodafone vraagt voor een berichtje naar het
thuisfront 42 cent (Eurotarief) en 29 cent (Passport). Ter vergelijking:
KPN abonnees betalen 55 cent en prepaidbellers maar liefst 75 cent
per sms! Benieuwd of KPN deze extreem hoge tarieven vrijwillig
verlaagt? Kijk op Vakantiebellen.com. Zodra providers hun nieuwe
roamingtarieven bekendmaken, worden deze daar gepubliceerd.

Alice Comfort
20 Mb internet + onbeperkt
gratis bellen voor slechts €
29,90 p/mnd. Exclusieve
actie: geen aansluitkosten
t.w.v. € 69,- (ook als u nu
geen telefoonlijn heeft)!
Spotgoedkope site
Bij one.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Ruim 500.000 mensen gingen
u voor
Gratis mobiel TV
24 mnd gratis mobiel TV
en gratis Samsung P960
Telfort Internet
Tot 20Mb snelheid voor maar
€ 19,95 p/mnd. Inclusief de
kosten voor de vaste lijn!
Online ADSL + Telefonie
Internetten en voordelig
bellen met uw vertrouwde
nummer voor slechts € 17,50
per maand en zonder vast
KPN abonnement!
Razendsnel Tele2 ADSL
10Mb/s internet voor € 8,95
p/mnd! Geen eenmalige
kosten.
"Stijgende
energietarieven!"
Vergelijk het energieaanbod,
stap over en bespaar direct
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200 euro!

Forse tariefsverlaging mobiel internet
T-Mobile grijpt de gelegenheid ook aan om mobiel internetten in het
buitenland minder duur te maken. Vodafone en KPN/Hi deden dat
eerder al. Lees hier meer over de tarieven van T-Mobile, die nu het
voordeligst is. Opgepast als u met Rabo Mobiel of Orange in het
buitenland surft: zij zijn het duurst met 15 euro per Mb! De EU heeft
providers gewaarschuwd dat ook daarvoor maximumtarieven zullen
worden ingevoerd als ze zelf de tarieven niet verlagen.
Tip: bekijk de informatie video: sms'en in het buitenland

Column: KPN Mobiel TV

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
Telfort
200 Sim only
€ 13,00 | € 6,95
debitel
€ 15 Sim only (KPN)
€ 15,00 | € 6,95

Door: Erwin Boogert
Met oorverdovend geknal en een vuurwerkshow
die zijn weerga niet kent, werden zondag de
Olympische Spelen in Peking afgesloten. Behalve
de lichtshow boven het Nationaal Stadion, al dan
niet met computers geanimeerd, werd er nog een
aantal
mijlpalen
geslagen
rondom
het
sportspektakel in China.
Nederlandse sporters behoren met een nummer 12-positie op de
medaillelijst tot de top van de wereld. En Nederlandse internetters
konden voor het eerst via het web uit meer live NOS-uitzendingen
kiezen dan op televisie. Beide mijlpalen beloven meer voor de
toekomst. Een andere nieuwigheid haalde het erepodium niet en kwam
bijna geruisloos op de markt. Kort voor de Spelen lanceerde KPN
digitale televisie via de ether voor de mobiele telefoon.

T-Mobile
Relax 250 Sim only
€ 14,75 | € 9,00
Vodafone
Scherp 250 + 75
€ 8,95
Meer Sim only
Belwijzer (advies)

Nokia

Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen...

N95

Bron foto: anwer2007 (CC)
vanaf:

€ 14,50 p/mnd

iPhone en dekkingsperikelen

Twee weken geleden werd de nieuwe site slechtedekking.nl
gelanceerd. Een plek waar internetters hun onvrede over het bereik
van hun mobiele telefoon kunnen spuien door op Google Maps aan te
geven waar ze geen ontvangst hebben. Sindsdien hebben honderden
mensen dat gedaan. De maker van de site, Jaap Stronks, was vorige
week bij Radio Online, waar ook Ben Woldring van Bellen.com te
horen was.

Meer Nokia

Nokia

6300
vanaf:

€ 9,50 p/mnd
Meer Nokia

iPhone en slechte dekking
De Google Maps kleuren al behoorlijk magentaroze, veroorzaakt door
problemen met mobiel internet (3G of HSDPA) ontvangst voor de
iPhone. Toch hebben iPhone bezitters in Nederland en Duitsland de
snelste dataverbindingen, zo blijkt althans uit onderzoek van Wired.
Geen 3G dekking, terwijl dit wel zo op de dekkingskaart staat? Dit lijkt
een veelvoorkomend probleem, overigens ook in andere landen.
Ook hebben gebruikers met een ander toestel op dezelfde plek een
betere dekking dan met de iPhone. De 3G dekking van T-Mobile is
even goed als de concurrentie, daar kan het dus niet aan liggen, aldus
de aanbieder. Vermoed wordt dat het een hardware/software specifiek
issue van de iPhone zélf is. T-Mobile adviseert daarom om de software
updates van Apple in de gaten te houden.

Nokia

N96
vanaf:

€ 11,25 p/mnd
Meer Nokia

Meer gratis toestellen
Toestelwijzer

Tips om 3G problematiek voorlopig te verminderen
- Installeer de software update via een pc of mac en klik op ‘check for
update’ in iTunes.
Bellen.com
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- Thuis een draadloos netwerk? Gebruik dan wifi als je met je iPhone
aan het internetten bent.
Tip om de gebruiksduur van de batterij te verlengen
- Schakel functies uit die je op dat moment niet nodig hebt, zoals
bluetooth.
Overigens is T-Mobile druk bezig om de netwerken van T-Mobile en
Orange met elkaar te combineren. Dit moet uiteindelijk leiden tot een
betere dekking, zowel binnen- als buitenshuis. T-Mobile zegt er alles
aan te doen om de hinder van de werkzaamheden tot een minimum te
beperken.
Tip: vergelijk de populairste mobieltjes met de Toestelwijzer

Alice en andere prijsvechters scoren goed
Prijsvechter Alice telt op haar eerste verjaardag 50.000 abonnees. Uit
eigen klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat abonnees zeer te
spreken zijn over de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de interneten telefonieverbinding.
De dochter van BBNed, die in haar uitingen
gebruik maakt van het Italiaans topmodel Vanessa
Hessler, kwam als een van de eersten met een per
maand opzegbaar abonnement. Alice
Comfort is internet met een hoge snelheid tot 20
Mbit/s, een volledig telefonieabonnement zonder
bijkomende starttikken, geen langlopend contract
en een mailopslag van 10 GB voor € 29,95 euro
per maand.

Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
Breedbandgekte.nl
Energiewereld.nl

Telecom e-zine is een uitgave
van Bencom BV. 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

Alice Easy succesvolle aanvulling
Sinds kort biedt de provider ook internet only, Alice Easy voor €
19,95 per maand. Met name ideaal voor mensen die enkel mobiel
bellen en daarom geen vaste KPN lijn hebben. Wie overstapt via
Bellen.com of Internetten.nl hoeft hier geen 69 euro extra voor te
betalen. Het betreft een exclusieve, tijdelijke actie.
Vast IP-adres
Voor degenen die eigen servers draaien, of regelmatig een VPN
verbinding opzetten met het netwerk van hun werkgever, is er nog
meer goed nieuws van Alice. Sinds 21 augustus worden abonnees
standaard voorzien van een vast (statisch) IP-adres. Dat betekent dat
er een IP-adres aan uw verbinding gekoppeld wordt dat niet meer
verandert.
Prijsvechters voorzien in behoefte
Toch wordt Alice door KPN-dochter Telfort qua groei voorbijgestreefd.
Telfort Internet, dat vorig herfst van start ging, meldde onlangs dat het
in augustus z'n 100.000ste abonnee verwacht binnen te halen. Hierbij
zitten ongetwijfeld ook veel 'Tiscali upgraders'. De nieuwe prijsvechters
voorzien duidelijk in een behoefte in een toch behoorlijk verzadigde
breedbandmarkt. De goedkope pakketten doen het erg goed. Dat zie
je niet alleen aan Telfort en Alice, maar ook aan Het Net, Tele2 en
Online. Mensen gaan voor een scherpe prijs en eenvoudig
aanbod. Wellicht proberen providers als KPN daarom klanten te lokken
met een gratis dect telefoon en laptop!
Tip: bekijk de TOP 5 goedkoopste breedbandpakketten
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