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Razendsnel internetten tot 20Mbit/s, nu â‚¬ 15 p/m

   Breedbandmarkt volop in beweging

Kunt  u  het  nog  een  beetje  bijhouden,  al  die  veranderingen  in

breedbandland?  De  bedrijven  @Home,  Casema  en  Multikabel  zijn

Ziggo geworden. Orange heet voortaan Online. En het in het verleden

veelgeprezen merk Planet Internet verdwijnt van de markt.  

Orange wijzigt naam in Online
Bij  Orange verandert  met  de naamswijziging naar  Online nagenoeg

niets. De tarieven blijven op enkele afrondingsverschillen na gelijk en

ook  aan de  down-  en  uploadsnelheden verandert  niets.  Een  4  Mb

ADSL verbinding kost dus nog steeds € 11,50 en wie telefonie erbij wil,

betaalt maandelijks zes euro meer.

Planet niet meer concurrerend
Het  verdwijnen  van  KPN-dochter  Planet  is  goed  te  verklaren.  De

provider  hanteerde dezelfde abonnementen en tarieven als KPN en

was  hiermee  niet  onderscheidend  en  behoorlijk  stevig  geprijsd.  Zo

kostte een 6 Mb ADSL abonnement € 50,- per maand. Ter vergelijking:

Tele2  biedt  op  Internetten.nl  een  10  Mb  verbinding  aan  voor  de

actieprijs van € 8,95 per maand. 

Na het verdwijnen van Planet houdt KPN naast het eigen merk Het

Net, XS4ALL en Telfort over. Tiscali, Slim en Speedlinq werden eerder

door KPN al van de markt gehaald.

Tip: nieuws en vergelijkingen op Internetten.nl

 

 

  

 

Online ADSL + Telefonie
Internetten en voordelig
bellen met uw vertrouwde
nummer voor slechts € 17,50
per maand en zonder vast
KPN abonnement!

Digitenne van KPN
Het voordelige alternatief voor
kabel tv! Slechts € 6,95 per
maand. Nu 1 maand
proberen!

Ziggo
Neem nu Ziggo Internet voor
€ 19,95 p/mnd en krijg de
eerste 2 maanden gratis!

Alice Comfort
20 Mb internet + onbeperkt
gratis bellen. Drie maanden
lang slechts € 19,90 p/mnd
en gratis Brad Pitt filmpakket.

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 G960

190 euro retour
Pak nu 1 jaar gegarandeerd
voordeel en € 190,- retour
met Energie:direct! Ergens
anders goedkoper? U krijgt
het verschil direct terug.

Telfort Internet
Tot 20Mb snelheid voor maar
€ 19,95 p/mnd. Inclusief de
kosten voor de vaste lijn!

 

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95
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Nokia

N95

vanaf:

€ 14,50 p/mnd

Meer Nokia

Nokia

6300

vanaf:

€ 9,50 p/mnd

Meer Nokia

Samsung

Soul

vanaf:

€ 14,50 p/mnd

Meer Samsung

   Nieuw: Telfort Super Sim only

Voor wie de mobiele telefoon intensief gebruikt  voor bellen, sms én

internet  heeft  Telfort  een Super Sim Only-abonnement  op de markt

gebracht. Het is een soort alles-in-één-pakket met 500 belminuten, 300

sms-berichten  en  mobiel  internet.  De  abonnementskosten

bedragen maandelijks € 33,45, maar voor het eerste jaar geldt een

actietarief van € 29,95 per maand.

Belwijzer

Zoals  velen van u  zullen weten,  bestaat  een sim only  abonnement

uitsluitend uit een simkaart. Om het te kunnen gebruiken, heeft u dus

wel een (simlockvrij) toestel nodig. Het nieuwe Telfort-abonnement is

dermate scherp geprijsd dat het al op nummer 1 in de Belwijzer staat

bij  een  maandelijks  gebruiksprofiel  van  slechts  300  minuten,  100

sms'jes en regelmatig mobiel internet. Bij een dergelijk profiel houdt u

zelfs nog een groot aantal belminuten en sms-berichten over. Omdat

de kans echter klein is dat dit exact uw belprofiel is, is een bezoekje

aan de Belwijzer aan te bevelen.

Klantenservice duurder
Minder  goed  nieuws  van  het  Telfort-front  is  het  feit  dat  de

klantenservice  duurder  wordt.  Met  ingang  van  14  juli  bedragen  de

kosten 30 cent per minuut, waarbij het nummer 1200 vervangen wordt

door  0900-9596. Hiervoor  gold voor  de klantenservice het  'normale'

tarief voor bellen naar mobiele nummers. Telfort is op haar website erg

coulant naar huidige abonnees die de tariefswijziging en de daarmee

gepaard gaande tussentijdse wijziging van de Algemene Voorwaarden

niet  accepteren.  Zij  kunnen  hun  abonnement  namelijk  voor  14  juli

schriftelijk beëindigen.

Tip: Bellen.com voor alles over mobiele, vaste en internet telefonie

Goedkoop sms'en bij Rabo Mobiel Prepaid

De term "prepaidbeller" is al heel lang ingeburgerd. Als het aan Rabo

Mobiel  ligt,  spreken  we  binnenkort  ook  over  "prepaid  sms'ers".  De

aanbieder  heeft  namelijk  een  nieuw  prepaidpakket  geïntroduceerd

voor mensen die vooral veel tekstberichtjes versturen: Prepaid SMS.

Sms'en voor 5 cent

Met dit pakket kost sms’en slechts 5 cent per bericht. Bellen kost 25

cent  per  minuut.  Vergeleken  met  andere  aanbieders  is  sms’en  met

Prepaid SMS uitzonderlijk goedkoop, bellen daarentegen relatief duur.

Belwijzer
In de Belwijzer scoort Rabo Mobiel met het nieuwe product goed bij

verbruiksprofielen met een fors aandeel aan sms'jes. Bij 20 belminuten

en 200 sms’jes per maand, is Prepaid SMS het goedkoopste prepaid-

aanbod in de markt. Wie niet al te veel sms-berichten verstuurt, maar

wel via Rabo Mobiel wil bellen, kan voor het standaard prepaidpakket

kiezen. Hierbij bedraagt het minuuttarief 20 cent en het sms-tarief 10

cent per bericht.

Meer gratis toestellen
Daarnaast  heeft  Rabo  Mobiel  enkele  nieuwe  abonnementen

geïntroduceerd.  De  zes  belbundels  die  uiteenlopen  van  €  15  tot  €

40 kennen minuuttarieven tussen 20 en 12 cent. Een sms versturen

kost 15 cent.  Deze tarieven zijn hoger dan bij  het reeds bestaande

BundelVrij abonnement dat een minuuttarief en sms-tarief van 10 cent

heeft,  maar  bij  de  nieuwe  Belbundel  abonnementen

Telfort
200 Sim only
€ 13,00 | € 6,95

debitel
â‚¬ 15 Sim only (KPN)
€ 15,00 | € 6,95

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 8,95

T-Mobile
Relax 250 Sim only
€ 14,75 | € 9,00

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)

 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com
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wordt  maandelijks  geen extra  bedrag in rekening gebracht  voor  het

toestel.  Bij  de nieuwe Belbundel abonnementen kunt u namelijk  wel

kiezen uit een groot aantal gratis toestellen.

SMS Betalen

Rabo Mobiel heeft nog iets nieuws. Sinds 26 juni kunnen alle mobiele

bellers per sms geld overmaken naar elk 06- nummer. De nieuwe SMS

betaaldienst is bank en netwerk onafhankelijk. Dat wil zeggen ook als

je bij een andere aanbieder bankiert of belt, kun je betalingen doen tot

€ 150.   Daardoor  heeft  iedereen  de  beschikking  over  een mobiele

portemonnee.

Tip: gebruik de Belwijzer voor een advies-op-maat

Waarom de iPhone 3G bijzonder is: 10 redenen

Het is al wekenlang “hot news”. De Apple iPhone 3G is vanaf 11 juli te

koop bij  T-Mobile.  Voor wie niets van alle  ophef  begrijpt,  hierbij  10

redenen waarom de iPhone 3G zo bijzonder is.

1. De vormgeving en bediening zijn ongeëvenaard functioneel

2. Snel internet is mogelijk op het toestel

3. Het toestel heeft een iPod aan boord

4. Een groot touchscherm met een hoge resolutie

5. De iPhone heeft een ingebouwde GPS-ontvanger

6. Er is een grote hoeveelheid zeer handige software in omloop

7. In huis is internetten met WiFi-snelheid mogelijk

8. Filmpjes bekijken kan met een speciale YouTube-speler

9. Foto’s maken kan uiteraard ook (met bescheiden 2 Mp camera)

10. De iPhone is een statussymbool geworden

Kosten iPhone 3G

De  iPhone  3G  zal  verkrijgbaar  zijn  met  3  verschillende  T-Mobile

abonnementen vanaf € 29,95 per maand. Het toestel zal niet los te

koop zijn. Dit kan in andere landen wel. In Italië bijvoorbeeld kost die

los € 499,-.

Alternatieven

Uiteraard zijn er ook nadelen aan de iPhone: de ondersteuning van

bluetooth is beperkt, video-opnames maken is niet mogelijk en MMS

wordt niet ondersteund. Qua alternatieven kunt u bijvoorbeeld denken

aan de Samsung i900 en de HTC Touch Diamond 3D.

Tip: vind uw favoriete toestel met de Toestelwijzer

 

 

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

 

Stuur deze nieuwsbrief door naar een familielid of vriend!
Deze kan zich hier abonneren
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