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 I N H O U D

Mobiele telefonie

- Gratis mobiel internetten bij T-Mobile

Vaste telefonie

- Met KPN voor € 0,01 per minuut naar de VS bellen

Internet

- Column: “Elektronicafabrikanten vs. providers: 1-0”

- Internetten en tv kijken in de trein

Bencom nieuws

- Kerst- en Nieuwjaarswens

200 minuten voor € 5,95 per maand op Telecomadvies.nl (Adv.)

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

- Gratis mobiel internetten bij T-Mobile

We kunnen al razendsnel internetten, 24 uur per dag, 7 dagen

per week. Wat blijft er dan nog te wensen over? Juist, overal

internetten! Om dit te stimuleren heeft T-Mobile deze maand

een speciale actie: 180 minuten gratis mobiel internetten. Op de

T-Mobile site kunt u tot 31 december een HotSpot Pass

aanvragen waarmee u op duizenden openbare locaties gratis

kunt internetten. Het is nog net niet helemaal overal dus, maar

het gaat de goede kant op. Wie (tegen betaling) wel overal,

altijd en redelijk snel online wil, kan de mogelijkheden ervan op

Internetten.nl bekijken.

We zijn benieuwd wie de eerste provider zal zijn die een

gecombineerd pakket aanbiedt waarmee je thuis (ADSL/Kabel)

en buiten de deur (UMTS/EDGE) snel kan internetten.

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

- Met KPN voor € 0,01 per minuut naar de VS bellen

Mensen die vaak naar het buitenland bellen, kennen het verschijnsel

waarschijnlijk wel: bellen via een 0900-aanbieder. De dienst wordt al

een aantal jaren door verschillende bedrijven aangeboden. KPN was

altijd een grote afwezige in de lijst met 0900-aanbieders, maar daar is

nu met de dienst KPN WereldBelVoordeel verandering in gekomen.

Om deze dienst direct goed te lanceren, hanteert KPN enkele zeer

interessante actietarieven. Bellen naar de VS kost via het speciale

0900-nummer tijdelijk slechts 1 cent per minuut (starttarief 5 cent).

Voor het toegangsnummer, meer uitleg over de dienst en de tarieven

voor het bellen naar andere landen, verwijzen we u graag naar onze

tariefvergelijking.

 I N T E R N E T

- Column: “Elektronicafabrikanten vs. providers: 1-0”

Sinterklaas en de kerstman brachten nieuwe internetapparatuur als

paarden van Trojes in tal van Nederlandse huiskamers. Videorecorders

en iPods binden consumenten inniger met hun internetaansluitingen.

 

A C T I E S

Gratis W800i

Op telecomadvies.nl nu

gratis W800i i.c.m. een

1-jarig Orange free 32,50

Bellen € 0,03 per min.

Op GSMabonnement.nl: 90

min. van € 20,00 voor 2,96

per maand (85% korting)

50% korting

op uw abonnement t/m

31/12 op www.kpn.com

Compuserve ADSL 2048

Het goedkoopste ADSL

abonnement van

Nederland. Het eerste jaar

slechts € 9,95 per maand.

Speedlinq X-tra 800

Een zeer goedkoop ADSL

abonnement: het 1e jaar

voor € 11,50 p/m.

Een eigen website?

€ 1,25 per maand bij

B-one

mail - domein - hosting

Tiscali Voordeelweken

Tiscali heeft weer een hele

goede deal: internetten op

topsnelheid voor € 9,95

per maand, zonder

datalimiet en

aansluitkosten! Evt. met

gratis bellen binnen NL!

chello 3Mb + UPC bellen

3Mb internet én gratis

bellen voor slechts € 29,95

p/mnd! Bestel nu!

12move ADSL Fast 2Mb

Een 2Mb verbinding voor

maar € 13,95 per maand.

Gratis Samsung D600

op T-Mobile. Nu Samsung

D600 voor slechts € 17,50

per maand met elke

maand 200 belminuten.

Direct ADSL van KPN

Direct ADSL van KPN nu

met € 175,90 voordeel!

Geen aansluitkosten en

gratis multi-pc modem.

Bel1649

Bel nu vanaf 0 cent p/min

naar alle vaste nummers.
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Toch weten de providers ironisch genoeg niet direct te profiteren van

het groeiende internetgebruik.

In december 2005 stonden er vaker dan vorige jaren elektronica op de

Nederlandse verlanglijstjes. Apples iPods zijn niet aan te slepen en

Microsofts nieuwe spelcomputer Xbox360 was binnen een paar dagen

uitverkocht. Zo op het eerste oog lijken deze apparaten niets met

internet te maken te hebben, maar een tweede blik bewijst het

tegendeel. Een belangrijk onderdeel van de spelcomputer is namelijk

Live, een betaaldienst om online in teamverband te kunnen spelen.

Hetzelfde geldt voor de iPod. Je eigen cd-collectie draagbaar maken is

leuk maar muziek luisteren wordt leuker als je de door Apple iTunes

gesuggereerde muziek voor maar 99 cent kunt kopen. Verandering van

spijs doet eten.

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

- Internetten en tv kijken in de trein

Wie dagelijks in de intercity tussen Haarlem en Heerlen/Maastricht zit,

zal het niet ontgaan zijn. De NS biedt op dit traject tot 1 mei 2006, in

samenwerking met RTL en KPN, televisie aan in de trein. Op vier

schermen per coupé wordt reisinformatie afgewisseld met actueel

wereldnieuws en enkele televisieprogramma's.

Tegelijkertijd test de NS ook de mogelijkheden van draadloos internet

in de trein. Een dienst die vooral voor zakelijk gebruik erg nuttig kan

zijn en de trein een extra voordeel ten opzichte van de auto geeft.

De resultaten van beide experimenten bepalen hoe lang het duurt

voordat iedereen op het spoor kan internetten en televisie kijken. We

zijn benieuwd of de NS over een aantal jaar naast rook-, ook internet-

en televisievrije coupés gaat invoeren.

 B E N C O M  N I E U W S

- Kerst- en Nieuwjaarswens

De medewerkers van Bencom wensen u prettige feestdagen en een

heel gezond en gelukkig 2006 toe.

Scarlet One

Bellen en internetten via 1

abonnement! Nu met

gratis bellen binnen

Nederland en gratis

installatie aan huis!

Casema Telefonie

Gratis kabelinternet als u

nu goedkoop gaat bellen

via Casema! Uw voordeel

tot € 160,- per jaar!

Energie:direct

Bespaart u al op uw

energie? Pak nu de laagste

prijsgarantie! Nu gratis 20

euro energietegoed!

Orange Free

2 jaar lang, 50% korting

op bundel + gratis toestel!

Versatel 20Mb ADSL

Bestel nu 20 Mb ADSL en

ontvang GRATIS Live

Eredivisievoetbal op uw tv

voor € 39,95 per maand!

Budget Phone 1684

Gratis € 5,- beltegoed!

Tele2 Onbeperkt

Bellen voor 0 cent p/min.

Tijdelijk 1e maand gratis.

Het Net ADSL

ADSL Instap Surfen. De

eerste 6 maanden voor

€ 9,95 per maand. Geen

aansluitkosten en gratis

modem.

Wanadoo ADSL Family

Supersnel internetten. Tot

20 Mb € 22,50 per maand.

Vodafone Online winkel

Toptoestellen extra korting

Bel&SMS TeGoed va. 10ct.

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.
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