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Nu 60 euro korting op Internet+Bellen van Online

   Nieuwe mobiele telefoons en laptop van Nokia

Op 2 en 3 september is in Stuttgart de Nokia

World 09 gehouden, het evenement waar Nokia

nieuwe toestellen en diensten aankondigt. In de aanloop naar dit event

liet de mobieltjesmaker al flink wat nieuws doorschemeren. Op

Bellen.com een overzicht  van de nieuwe Nokia diensten en toestellen

die dit jaar nog op de markt gebracht gaan worden.

Tip:  vergelijk alle mobieltjes met de Toestelwijzer.

Onbeperkt muziek downloaden op je mobiel?

In navolging van Apple gaan ook Nokia en Sony Ericsson

een start maken met de verkoop van muziek op de mobiele

telefoon. Het verschil met de muziekdienst iTunes van Apple

is dat de verkoop van de muziek via een abonnement loopt,

waarbij de muziek onbeperkt gedownload kan worden. Bij Sony

Ericsson is het onbeperkt downloaden het eerste halfjaar gratis; bij

Nokia gaat het om een jaar. 

Lees hier meer over de nieuwe muziekdiensten van Nokia en Sony

Ericsson

  

 

Nieuw! Tringg
Vaste prijs, geen
verrassingen. Onbeperkt
bellen en SMS-en voor maar 
€ 24,95 per maand. Bestel
hier.

Actie van Online:
Razendsnel Internet (tot 20
Mb/s) + voordelig Bellen voor
slechts € 25 p/m. Blijvend
voordelig en nu tijdelijk met
60 euro extra korting!

SimOnly.nl
Tringg onbeperkt bellen en
SMS-en  voor € 24,95. Ben 75
min/sms € 2,50.

Yourhosting
Uw eigen .nl domeinnaam het
eerste jaar € 1,-. Actie geldig
t/m 30 september 2009.

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25
p/mnd. Meer dan 650.000
webruimtes online!

 

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95

Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95

Ben
ouderwets
€ 2,50

Tele2
SIMonly 300
€ 10,00

Vodafone
Scherp 225
€ 9,95 | € 7,45

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier

Of kopieer deze URL: http://www.bellen.com/nieuwsbrief/einde-van-het-gratis-mobieltje.html

   
september 2009

 

   Aantal abonnees: 62.563 Reageren? telecomzine@bencom.nl   
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Samsung

S5230

vanaf:

€ 12,50 p/mnd

Meer Samsung

Nokia

N97

vanaf:

€ 36,95 p/mnd

Meer Nokia

Nokia

E75

vanaf:

€ 22,50 p/mnd

Meer Nokia

Column: ... bloedneus iPhone

Mobiele telefoons worden steeds slimmer, maar het zijn niet de

fabrikanten en operators die daar garen bij spinnen. Het water staat

hen net niet aan de lippen, maar ...

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

Het einde van het gratis mobieltje?

Volgens KPN kan het aannemen van een wet, die het stilzwijgend

verlengen van abonnementen moet tegengaan, het einde betekenen

van het gratis mobieltje bij tweejarige abonnementen. 

Volgens de Tweede Kamer is dit niet juist. De mogelijkheid om gratis

mobieltjes weg te geven bij het afsluiten van een 2-jarig abonnement,

wordt met dit wetsvoostel niet aangetast. Lees hier het complete

verhaal én de reactie!

Voor wie het ontgaan is: per 1 juli is de Telecomwet al dusdanig

gewijzigd dat u na afloop van een abonnement (telefonie, internet of tv)

per maand kunt opzeggen.

Tip: Gratis GSM toestellen i.c.m. het goedkoopste abonnement

 

 

   Tele2 nu ook mobiel internet

Tele2 biedt nu ook mobiel internet voor de laptop. Het

telecombedrijf komt met drie abonnementen  vanaf €

17,95 per maand. Hiermee heeft Tele2 de laagste

maandprijs van Nederland en behaalt daarmee een

positie in de TOP 5 mobiel internet, als de verzendkosten niet

meegerekend worden. Aangezien wij dat wel doen in onze vergelijking

op Internetten.nl, staat Vodafone Standaard op de eerste plaats. Lees

hier meer over mobiel internet van Tele2.

Tip: Vergelijk abonnementen mobiel internet op de laptop

Nieuw: Fiberspeed, ADSL tot 60Mb/s

Tele2 heeft als ADSL aanbieder de primeur met supersnel internet.

Onder de naam Fiberspeed heeft het bedrijf onlangs internet tot 60

Mb/s gelanceerd. De techniek die gebruikt wordt om deze hoge

snelheid te krijgen heet VDSL. Met de introductie van Fiberspeed wil

Tele2 de internetters bedienen die bijvoorbeeld veel films downloaden

en behoefte hebben aan een hogere bandbreedte. 

Lees hier meer over Fiberspeed van Tele2.

 

 

 

   Vervanging smartcard bij Canaldigitaal

     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
 

 

Telecom e-zine is een uitgave
van Bencom BV. De
genoemde tarieven en acties
in deze nieuwsmail gelden op
het moment van uitgifte maar
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Kijkt u digitale tv via de satelliet en heeft u last van storingen

en beelduitval sinds de ingebruikname van de nieuwe smartcard per 1

september? Dat kan komen omdat u een niet-gecertificeerde

ontvanger bezit. Lees meer over de oplossingen van CanalDigitaal.

 

Wist u dat u ook HDTV via de satelliet kunt kijken door een 3-in-1

abonnement af te nemen bij Online? Wie nu Internet+Bellen+HDTV

bestelt, krijgt een Blu-ray DVD box gratis!

Tip: vergelijk alle digitale tv pakketten van CanalDigitaal e.a.

 

 

   Gebruikersenquête op Gaslicht.com

Op de website van Gaslicht.com wordt een

gebruikersenquête gehouden. Het doel is om een

goed beeld te krijgen van wat u als bezoeker

van Gaslicht.com vindt. Deze informatie zullen wij

gebruiken om de website verder te verbeteren. Als

u de 18 vragen van de enquête invult, maakt u

kans om 1 van de 5 energiebespaarders te

winnen. Klik op de link om de gebruikersenquête op Gaslicht.com in te

vullen

Tip: vergelijk en bespaar 400 euro op uw energiekosten!

Herfstvakantie tips op LookingforBooking

De wind waait hard om het huis. De herfst is weer

begonnen! Nog geen plannen voor de

herfstvakantie gemaakt? LookingforBooking heeft

alle hotels die zelf over een sauna of andere

wellness en beauty faciliteiten beschikken voor u

op een rij gezet. Hier vindt u altijd de goedkoopste

hotels. In de acht weken na de lancering van LookingforBooking zijn er

al weer vele nieuwe koppelingen actief. Hierdoor ziet u nu

ook aanbiedingen en beschikbaarheid terugkomen van sites als

InterContinentalHotels.com, Fletcher.nl, Ebookers.com en

Booking.com. 

Meer ideeën voor in de herfstvakantie? Kijk bij de Tips for Trips op

LookingforBooking.

 

 

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

 

U bent (gratis) geabonneerd met: $subst('Recip.EmailAddr')

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief of stuur een e-mail naar $subst('Email.UnSub')

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