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Beste abonnee,
Lees alles over leasen, laden en lossen. Goed nieuws voor wie
heel graag hééél lang gratis mobiel wil bellen. Hoewel, wie belt
er nou nog? Ook leest u over de goedkoopste prepaid- en de
beste digitale tv-aanbieder. Opdat de laatste dagen van de
Olympische Spelen optimaal bekeken kunnen worden!
Mobiele telefonie
» KPN doet 't gewoon: leasen, laden en lossen
» Gratis Samsung Galaxy Tab II tablet [advertorial]
» Hi: 1 op de 6 jonge kinderen heeft mobieltje
» Wie heeft de laagste prepaidtarieven?
Internet
» Prijskaartje aan mobiel internet in buitenland
» Column: Google wordt je volgende internetprovider
» Prijssnelheidstest juli
» Weinig sites voldoen aan de cookiewet
» Ziggo lanceert streaming muziekdienst

Telfort Superkoopje
Telfort Superkoopje: 300 min +
500 MB + 100 SMS voor 15,p/mnd. Bestel nu!
Gratis Nokia Lumia 800
Bij KPN nu de eerste 4 mnd.
voor € 25,- bij een 2-jarig
Bel-SMS-Web abonnement.
Samsung Galaxy SII Wit
Bij T-Mobile nu de eerste 9
mnd. 50% korting op je abo!
One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 900.000 webruimtes
online!

Digitale TV
» Prijs Eredivisie Live gaat omhoog
» KPN Interactieve tv nu ook op smartphone
» UPC verlengt Zomer Overstap Deals
» Top sportkijken bij CanalDigitaal
Youfone
250 1 jaar

€ 5,95 | € 5,45

Mobiele telefonie

Simyo
geregeld

KPN doet 't gewoon: leasen, laden en lossen

€ 9,99 | € 6,99

Een nieuw mobiel abonnement en 24 uur per
dag, 7 dagen per week gratis helpdesk.
Leasen, laden en lossen, zo promoot KPN
het nieuwe mobiele abonnement. 'Je leaset
de mooiste toestellen, tegen lagere kosten
en met meer service'. Wat houdt dat
eigenlijk in en zitten we er op te wachten nu meer mensen
minder bellen?

Tele2

» Lees meer

Telfort

Gratis Samsung Galaxy Tab II voor
ondernemers [advertorial]

SmartMix Sim Only
300

€ 7,00
Simyo
veel

€ 19,99 | € 15,99

Basis Sim Only + 300
minuten

€ 9,00 | € 8,00
» Meer simonly
» Belwijzer (advies)

Op de bank 's avonds snel nog even je mail checken, op internet
kijken hoeveel gouden plakken we inmiddels gewonnen hebben
of lekker een filmpje kijken? Het kan allemaal met de nieuwe
Samsung Galaxy Tab II tablet met een groot en helder 10.1 inch
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touchscreen. Uitgerust met het nieuwste
Android besturingssysteem en voorzien van
een ultrasnelle processor. Bij KPN krijg je in
combinatie met een 2-jarig zakelijk 2,5 GB
Mobiel Internet abonnement de Galaxy Tab II
er gratis bij! Bestel nu!

Apple
iPhone 4S 16GB
vanaf:
€ 30,47 p/mnd

Meer Apple

Hi: 1 op de 6 jonge kinderen heeft mobieltje

Samsung
Galaxy S III

Een op de zes kinderen tussen de 8 en
12 jaar heeft een eigen mobieltje. In de
eerste helft van dit jaar steeg het bezit
van mobiele telefoons onder deze
leeftijdsgroep van 55 naar 60 procent.
Dat blijkt uit een onderzoek van Hi
Young. Wist u trouwens dat een derde
van de kinderen zich ergert aan het
lange mobiele bellen van hun ouders?

vanaf:
€ 32,81 p/mnd

Meer Samsung
Samsung
Galaxy S II

» Lees meer

vanaf:
€ 20,31 p/mnd

Wie heeft de laagste prepaidtarieven?

Meer Samsung

Wie is nou de goedkoopste prepaidaanbieder
van Nederland? Deze vraag wordt ons vaak
gesteld. Dan doelen mensen op de provider
met de laagste minuuttarieven. Bellen.com
heeft daarvoor een TOP 5 Prepaid, die wordt
berekend aan de hand van de gemiddelde
kosten van de eerste minuut. Zijn het de
supermarkten of de traditionele prepaid aanbieders?
» Lees meer

Internet

» Meer gratis toestellen
» Toestelwijzer

>
>
>
>
>
>
>
>
>

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

Prijskaartje aan mobiel internet buitenland
Veel mensen zijn onlangs weer
vertrokken naar het buitenland en
nemen natuurlijk hun inmiddels
onafscheidelijke smartphone mee. Maar
hoe is een torenhoge rekening na een
buitenlandse vakantie te voorkomen?
Ben Woldring legde dit in het radioprogramma Tros
Nieuwsshow uit.
» Lees meer

Column: Google wordt je volgende
internetprovider
De column van Erwin Boogert. Gratis
internet tot 5 Mbps en tegen betaling
honderden megabits aan snelheid en
HD-televisie erbij. In Amerika biedt
Google dit in Kansas City. Het is
helemaal niet uitgesloten dat dit
aanbod ooit ook naar Nederland komt.

De Telecom e-zine is een
uitgave van Bencom BV. De
genoemde tarieven en acties
in deze nieuwsbrief gelden op
het moment van uitgifte maar
kunnen sindsdien gewijzigd
zijn. Deze nieuwsbrief is met
de grootste zorgvuldigheid
samengesteld,
aansprakelijkheid kan Bencom
echter niet aanvaarden! Aan
de inhoud kunnen geen rechten
worden ontleend.
Adverteren in deze
nieuwsbrief? E-mail naar:
ezine-advertentie@bencom.nl
Is uw e-mailadres gewijzigd?
Dan kunt u hier uw gegevens
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wijzigen.

» Lees meer

Prijssnelheidstest juli
Welke verschuivingen hebben er in de
uitslag van de Internetten.nl iPing
prijssnelheidstest van juli 2012
plaatsgevonden? Is het Tele2 voor de achtste
achtereenvolgende keer gelukt in alle
categorieën op de eerste plaats te staan?
» Lees meer

Weinig sites voldoen aan cookiewet
Slechts één van de 25 grootste Nederlandse
websites voldoet aan de nieuwe
cookiewetgeving. Dat constateert
toezichthouder Opta in een verslag. Van de
25 meest bezochte sites informeren er maar
zes de bezoeker over de plaatsing van cookies. Slechts één
vraagt ook toestemming.
» Lees meer

Ziggo lanceert streaming muziekdienst
Ziggo is deze week gestart met zijn
eigen Spotify. De muziekdienst is
online en via apps beschikbaar. De
muziekdienst is alleen bestemd voor
Ziggo abonnees en bestaat uit twee
varianten. De basisversie kost 4,95 en
wie ook muziek wil luisteren op
tablet of smartphone betaalt 9,95 per maand.
» Lees meer

Digitale tv
Prijs Eredivisie Live gaat omhoog
De prijs van Eredivisie Live gaat bij veel
aanbieders omhoog. Dit heeft overigens
niets te maken met het nieuws omtrent de
door Rupert Murdoch aangekochte
uitzendrechten van Eredivisie. Zowel Ziggo
als UPC hebben al een prijsverhoging
aangekondigd, andere volgen waarschijnlijk
later. Wie bij UPC het combi-pakket Eredivisie Live/Sport1
afneemt, krijgt nog niet met de prijsverhoging te maken.
» Lees meer

KPN interactieve tv nu ook op smartphone
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Abonnees op interactieve tv van KPN kunnen
nu ook op hun smartphone overal in en om het
huis tv kijken. Per 30 juli op de iPhone, vanaf
6 augustus op de Samsung Galaxy. Daarnaast is
het zenderaanbod uitgebreid met BBC 1 en 2.
De dienst is gratis.
» Lees meer

UPC verlengt Zomer Overstap Deals
De UPC Zomer Overstap Deals, zes maand
korting op een Alles-in-1 pakket, wordt
verlengt tot eind september. Daarnaast is
Eredivisie Live aan het eind van dit jaar
overal in Nederland te bekijken via laptop,
tablet of smartphone. Maar UPC heeft meer
in petto voor de komende maanden.
» Lees meer

Top sportkijken bij CanalDigitaal
Wist u dat CanalDigitaal de beste kwaliteit
HD-beeld levert volgens de
Consumentenbond? De satelliet tv-aanbieder
levert ook het grootste aantal HD-zenders in
het basispakket. In de categorieën 'kwaliteit digitale tv',
'kwaliteit standaardbeeld', 'kwaliteit HD-beeld' en
'geluidskwaliteit' behaalt CanalDigitaal de hoogste score.
» Lees meer

Reageren | Doorsturen | Mijn gegevens | Aanmelden

U ontvangt dit bericht omdat u met bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Wilt u geen berichten meer van ons
ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
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