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Blijf op de hoogte van de nieuwste iPhone 4S

   Review Nokia E6

De Nokia E6 is één van de modellen die met

Symbian Anna is uitgerust. Waar bij de Nokia X7

de nadruk meer op entertainment ligt, is de E6

een toestel dat zich voornamelijk op zakelijk

gebruik richt. Bellen.com kreeg van Nokia een

exemplaar om te testen. Lees meer

Wie heeft de beste iPad2 deal?

Liefhebbers van de iPad2 kunnen deze sinds

kort aanschaffen bij Vodafone en T-Mobile. Bij

Vodafone krijg je het populaire speeltje met

korting bij een 2-jarig contract, terwijl je bij een

maandabonnement de volle mep betaalt. Voor

wie al een iPad2 heeft, zijn er voordelige sim

only abonnementen vanaf 10 euro per maand.

Het mooie hiervan is, dat je er hooguit 1 maand

aan vast zit; bovendien kun je het abonnement tijdelijk stopzetten.

  

 

Ben regelmatig
250 minuten/sms voor € 9,99
€ 5,99 per maand zonder
jaarcontract. Bestel nu op
ben.nl.

Samsung Galaxy S Plus
In zwart of wit vanaf slechts
€ 24,95 per maand! Bestel
direct op t-mobile.nl.

BlackBerry Torch 9860
Exclusief bij KPN, nu vanaf
€ 18,75 /mnd. Bestel direct
op kpn.com.

Blackberry 9900
Nu 8 mnd 50% korting, vanaf
€ 26,25 per maand!

Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar. Alle
providers abonnement en
verlenging.

Nu op Simonly.nl
Simyo 250
minuten/sms/1000 MB 11,94
p/m opzegbaar. Bestel nu op
Simonly.nl.

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!

 

Youfone
250 1 jaar
€ 5,85

Tele2
Sim Only 300
€ 7,00

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 5,99

Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.

   
oktober 2011
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Apple

iPhone 4

16GB

vanaf:

€ 55,- p/mnd

Meer Apple

Samsung

Galaxy S

II

vanaf:

€ 33,69 p/mnd

Meer Samsung

Samsung

Galaxy S

vanaf:

€ 19,13 p/mnd

Meer Samsung

Helemaal niet vastzitten? Kies dan voor een prepaid micro simkaartje

van Vodafone of T-Mobile, die u hier kunt bestellen. Daarnaast biedt

T-Mobile zowel 1-jarige als 2-jarige abonnementen.

Tip: vergelijk mobiel internet op de laptop/tablet

Prepaid mobiel internet duurder

Maakten providers afgelopen zomer mobiel

internet op de smartphone duurder, nu is prepaid

aan de beurt. Per 1 november introduceert

Vodafone nieuwe prepaidbundels waarbij je veel

minder data krijgt voor je geld. In plaats van 250

MB krijg je straks 100 MB voor 9,50 euro per

maand. Niet genoeg? Dan krijg je voor 5 euro

meer een grotere bundel plus 500 sms'jes op de koop toe. Benieuwd

wat Vodafone bedacht heeft voor heavy users?

Op 17 oktober komt T-Mobile met nieuwe bundels voor mobiel internet.

Hoe deze eruit komen te zien, is nog niet bekend. Wel is aangekondigd

dat er per 1 november anders afgerekend wordt. Dat geldt niet alleen

voor internet, maar ook voor prepaid bellen. Voortaan betaal je per

minuut en niet meer per seconde. Lees hier hoe dat is te voorkomen! 

Tip: laat de Belwijzer uitrekenen wat het voordeligste is!

 

 

   Column - Geen iPhone 5 uit liefde en verdriet

Door Erwin Boogert - Nog voordat politici,

bekende tv-gezichten en andere vocale

verschijningen publiekelijk grienden, was Apple

al diep in rouw om zijn topman Steve Jobs. Hun

grootste eerbetoon aan hem was het níet

introduceren van de iPhone 5. Lees hier de

column

Prijssnelheidstest september

T-Mobile Online is deze maand de nieuwe nummer

1 in de Internetten.nl & iPing

prijssnelheidstest binnen de categorie Internet.

Telfort, die nu een tweede plaats inneemt, wist

deze positie maar liefst 18 weken op rij vol te

houden. In de overige categorieën staat Ziggo op

de eerste plaats. Bekijk hier het overzicht van de belangrijkste

wijzigingen van de maand september.

Oktoberacties internet, bellen en tv

Voor de maand oktober hebben we de beste

aanbiedingen voor Internet, Bellen en TV weer op

een rijtje gezet. Dit zijn de goedkoopste

abonnementen van Nederland die hierdoor in de

TOP 5 op Bellen.com, Internetten.nl en

Totaalwijzer.nl staan. Lees meer

Stand van zaken Internet Protocol versie 6

Tele2
Sim Only 500
€ 14,00

     Meer Sim only
     Belwijzer (advies)

 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl

Gaslicht.com

Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl

LookingforBooking.nl
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Hoe ver zijn onze providers met Internet Protocol

versie 6, de opvolger van versie 4, waarmee een

nagenoeg oneindig aantal apparaten en

websites wereldwijd unieke adressen kunnen

krijgen? Samen met Stichting IPv6 Nederland

hebben we het uitgezocht. XS4ALL steekt er met

kop en schouders bovenuit en is het verst

met een volledige toekomstvaste

IPv6-verbinding. ADSL!Totaal en Concepts ICT zijn ook goed bezig, zij

bieden IPv6 via een tunnel. Benieuwd hoe ver de andere providers

zijn?

Tip: Klik hier op de naam van uw provider voor de IPv6-geschiktheid

T-Mobile Online verlaagt tarieven

We kunnen het niet vaak vermelden: een

provider die abonnementen goedkoper maakt.

Online, die nu onder de vlag van T-Mobile

opereert, heeft het wel gedaan. Zo is niet alleen

het maandtarief voor Internet Uit & Thuis

verlaagd, maar ook het snelste 3-in-1

abonnement is een tientje goedkoper geworden en kost nu 69,95 euro

per maand, de eerste zes maanden geldt een introductieprijs van

44,95 euro. Lees meer

Tip: Totaalwijzer voor nog meer goedkope 3-in-1 pakketten

 

 

 

   Ook webtv op tablet bij XS4ALL

In navolging van KPN kunnen XS4ALL klanten

die televisie afnemen nu ook tv te kijken via hun

computer, laptop, tablet of smartphone. De

dienst WebTV zit nog in een testfase, zo blijkt uit

een blog op de website. Lees meer

Wist u dat XS4ALL ook Internet, Televisie en

Bellen (3-in-1) aanbiedt? En dat u dat hier mét korting kunt bestellen? 

Twee maand gratis uitgebreid genieten van Ziggo TV

Deze maand is Ziggo met een spectaculaire

actie gestart voor een succesvolle eindsprint van

2011. Het kabelbedrijf laat mensen twee

maanden gratis kennis maken met de nieuwe

digitale tv abonnementen Plus en Extra, zonder

extra kosten. Dat betekent dat u gratis kunt

upgraden naar een hoger tv abonnement waarbij

u kennis kunt maken met alle extra's die deze

abonnementen te bieden hebben. Lees hier hoe

u gebruik kunt maken van de actie. 

Liever internet, telefonie en tv bij één aanbieder? Kies dan voor Ziggo

Alles-in-1, eveneens met een mooie actie en... sinds 1 september kunt

u voor een tientje per maand ook gratis bellen naar vaste nummers in

15 landen!

De vraag is niet óf u overstapt. Maar wanneer

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

Is uw e-mailadres gewijzigd?
Klik hier om uw gegevens aan
te passen.
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UPC wil iedereen die ooit voor ADSL heeft

gekozen tonen wat de voordelen zijn van internet

en televisie via de kabel. "We laten zien dat het

echt voordelen biedt om over te stappen naar

UPC en daarom is het wat ons betreft niet de

vraag óf men dit gaat doen, maar wanneer.” 

Wegens succes heeft de provider de actie

verlengd tot 17 oktober en krijgt u het eerste

halfjaar 10 euro korting per maand op het UPC Alles-in-1

voordeelpakket. De aanbieding geldt voor nieuwe klanten en

bestaande klanten die er internet, telefonie of digitale tv bijnemen.

 

 

   Nominatie Deloitte Fast50

Benergy BV, het bedrijf achter Gaslicht.com

en Energiewereld.nl, is genomineerd voor

de Deloitte Technology Fast50 Award. Op

donderdag 13 oktober zal tijdens het Fast50

gala bekend worden wie het snelst

groeiende bedrijf is in de technologie sector.

Lees meer

 

 

U bent (gratis) geabonneerd met: {email}.

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een familielid of vriend

en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier om u te abonneren. Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen.
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