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Gratis PC en 17 inch TFT
Op telecomadvies nu een
gratis PC met 17"
TFT-scherm & een Nokia
1600 i.c.m. een KPN
mobiel € 30
Nokia 6230i
24 mnd Relax 100 voor
€ 12,50 per maand (incl.
100 min.)

Gratis PC (17 inch TFT) & Nokia 1600 op Telecomadvies.nl (Adv.)

Vodafone Sim Only

MOBIELE TELEFONIE

Wintervoordeel
60% abonnementskorting

- Nieuw uniek abonnement: T-Mobile Flex
Eén halen, twee betalen. Deze strategie zult u in de
marketingboeken niet tegenkomen. Telecombedrijven echter,
passen een dergelijk principe eigenlijk al jaren toe. Bij veel
abonnementen ligt het tarief voor bellen buiten de bundel
namelijk circa twee keer zo hoog als er binnen. Een soort straf
voor klanten die intensief gebruik maken van het product.

CompuServe
DIS Telecom

ACTIES

T-Mobile draait dit principe met het nieuwe Flex-abonnement
om. Klanten betalen naarmate ze meer bellen steeds minder per
minuut. Ideaal dus voor mensen die hun bundel regelmatig
overschrijden als gevolg van hun wisselende belgedrag.
Bovendien is het tegoed onbeperkt houdbaar, zodat
maandelijkse schommelingen in het verbruik gecompenseerd
worden.
Voor mensen die zich iedere maand netjes aan hun bundel houden, is
Flex niet de ideale oplossing. In dat geval is men bij T-Mobile met het
Relax abonnement goedkoper uit. Raadpleeg onze Belwijzer Mobiel
voor een advies op maat voor bovengenoemde en alle andere
abonnementen.
- Top 3 mobiele telefoons
Welke mobieltjes zijn het populairst? Het antwoord, gebaseerd op de
Toestelwijzer op Bellen.com, is als volgt:
1. Sony Ericsson W800i
2. Nokia 6230i
3. Samsung D600
De rangschikking is tot stand gekomen op grond van het aantal keren
dat de detailpagina's van alle toestellen in de afgelopen week bekeken
zijn. Het is heel duidelijk dat de mobiele telefoon al lang niet meer
uitsluitend voor bellen of sms-en gebruikt wordt. Een geïntegreerde
MP3-speler en een 2 megapixel camera lijken ondertussen deel uit te
maken van het standaard eisenpakket.

wanadoo

Probeer @Home
nu 2 maanden vrijblijvend
proberen voor maar € 35,Compuserve ADSL 2048
Het goedkoopste ADSL
abonnement van
Nederland. Het eerste jaar
slechts € 9,95 per maand.
Orange Free
2 jaar lang, 50% korting
op bundel + gratis toestel!
UPC ADSL Inruilweken
Ontvang € 50,inruilkorting voor het oude
ADSL en KPN abonnement.
Nu 3Mb internet én gratis
bellen voor € 29,95
easyMobile prepaid
Nu met € 10,bonustegoed. Bellen: 15
cent p/m. SMS: 6 cent.
Direct ADSL van KPN
Direct ADSL van KPN nu
met € 175,90 voordeel!
Geen aansluitkosten en
gratis multi-pc modem.
Casema Telefonie
Gratis kabelinternet als u
nu goedkoop gaat bellen
via Casema! Uw voordeel
tot € 160,- per jaar!
Een eigen website?
€ 1,25 per maand bij
B-one
mail - domein - hosting
Het Net ADSL

VA STE TEL EFO NIE
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- Ruim 400.000 kabelbellers in Nederland

Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
LookingforBooking.nl

Bellen via de kabel maakt een sterke groei door in Nederland. UPC had
in september 2005 al 273.400 klanten, Casema zit momenteel rond de
70.000 en de andere grote kabelprovider Essent heeft 45.000
belklanten. Multikabel dat actief is in Noord-Holland heeft de teller
ondertussen ook al op 50.000 staan.
Met deze aantallen is kabeltelefonie een geduchte concurrent van KPN
geworden. Kabelaars kunnen de tarieven voor telefonie relatief laag
houden doordat ze het in een pakket aanbieden met televisie en
internet, het zogenaamde triple-play.
KPN is recent ook begonnen met het aanbieden van telefonie via
internet onder de naam InternetPlusBellen. Daarnaast bieden
ADSL-providers zoals Tiscali, Wanadoo en Compuserve het ook al enige
tijd aan. Als uw breedbandprovider geen telefonie aanbiedt, kunt u ook
een abonnement bij VoIP-aanbieders zoals Budget Phone en DIS
Telecom overwegen.
INTERNET

ADSL Instap Surfen. De
eerste 6 maanden voor
€ 9,95 per maand. Geen
aansluitkosten en gratis
modem.
12move ADSL Fast 2Mb
Een 2Mb verbinding voor
maar € 13,95 per maand.
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.
Tiscali ADSL
2 MB internet voor € 19,95
per maand. Geen
aansluitkosten! Evt. met
gratis bellen binnen NL!
Wanadoo ADSL Family

- UPC verlaagt tarieven tijdens ADSL Inruilweken
Goedkoop bellen, digitaal tv-kijken en snel internetten kan via ADSL en
de (televisie)kabel. Qua theoretische mogelijkheden verschillen de
technieken niet zo veel van elkaar. De strijd tussen ADSL- en
kabelproviders lijkt daarom uit te draaien op een prijzenoorlog. Het
eerste slagveld is de combinatie van bellen en internetten. Naarmate
het aantal aanbieders van digitale televisie toeneemt, zal dit ook steeds
belangrijker in de strijd gaan worden.
UPC heeft met haar zogenaamde ADSL-inruilweken de aanval frontaal
geopend op de ADSL-aanbieders. Voor de combinatie van telefonie en
internet betaalt u bij UPC maandelijks zo'n € 25,- . Voor € 5,- extra belt
u gratis naar vaste nummers in Nederland. U ontvangt bovendien een
inruilkorting van € 50,- als u uw huidige ADSL- of KPN-abonnement
opzegt.
Bij de goedkoopste ADSL-aanbieders van dit moment betaalt u voor de
combinatie van telefonie en internet ook maandelijks zo'n € 25,(inclusief het KPN-deel). Hiermee belt u gratis naar alle vaste nummers
in Nederland. Kijk op Internetten.nl voor de beschikbaarheid en
eventuele bijkomende kosten.

Supersnel internetten. Tot
20 Mb € 23,95 per maand.
Speedlinq All-in 2048
Snel ADSL voor slechts
€ 15,- p/m.
Scarlet One
Bellen en internetten via 1
abonnement! Gratis bellen
in Nederland en gratis
installatie aan huis!
Bel1649
Bellen vanaf 0 cent p/min
naar vaste nummers.
Energie:direct
Bespaart u al op uw
energie? Pak nu de laagste
prijsgarantie! Nu gratis 20
euro energietegoed!
Budget Phone 1684
Gratis € 5,- beltegoed!
Tele2 Onbeperkt

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen......

Bellen voor 0 cent p/min.
Tijdelijk 1e maand gratis.

DIGITALE TELEVISIE

- Een oogstrelend WK Voetbal 2006
Het WK Voetbal dat op 9 juni begint, wordt een oogstrelend toernooi,
tenminste als het aan Samsung, Essent Kabelcom en Casema ligt. De
bedrijven gaan namelijk samenwerken om Hoge Definitie Televisie
(HDTV) in het tweede kwartaal van 2006 te introduceren. Dit in
navolging van UPC en Philips die in oktober 2005 al een onderlinge
samenwerking aankondigden.
Klanten van Essent en Casema kunnen hierdoor de WK-wedstrijden in
de allerhoogste beeldkwaliteit bekijken via een digitale ontvanger van
Samsung. En nu maar hopen dat het voetbal van het team van Van
Basten net zo oogstrelend zal zijn.
Om in de toekomst HDTV te kunnen ontvangen, heeft u een
abonnement nodig bij een aanbieder van digitale televisie. Via de
postcodecheck op Digitelevisie.nl kunt u de beschikbaarheid hiervan op
uw adres zien.

COLOFON

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder eindredactie van Ben Woldring. 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
(C) 1998 / 2006 - Bencom BV

Reageren via:
FWRD (Bericht doorsturen)
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Weten bij welke provider u het goedkoopste uit bent? Start met Abonnementen vergelijken
Provider ervaringen:
Casema (vastnet)
KPN (vastnet)
T-Mobile (mobiel)
UPC (vastnet)

(2)
(21)
(260)

KPN (mobiel)
Multikabel (vastnet)
UPC (mobiel)

(104)
(0)
(42)

(0)

13-9-2013 9:26

Telecom e-zine januari 2006 - Bellen.com

3 van 3

© 1998 - 2013 Bencom BV

Energie vergelijken

Internet vergelijken

http://www.bellen.com/nieuws/telecom-e-zine-januari-2006.aspx

Sitemap | Links | Over ons | Nieuws | Nieuwsbrief | Disclaimer | Privacy | Contact | Adverteren | FAQ

Digitale TV vergelijken

Alles-in-1 vergelijken

Roaming

Energie

Stromvergleich

Hotels vergelijken

13-9-2013 9:26

