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Ben regelmatig 250 minuten/sms'jes zonder jaarcontract

   Nieuwe mobiele abo’s KPN/Hi

Per 5 september hebben KPN en Hi de mobiele

abonnementen gewijzigd. De tarieven van mobiel

internet zijn verhoogd en onbeperkt internet is

verleden tijd. Toch hoeft niet iedereen duurder uit

te zijn. De wijzigingen gelden alleen voor mensen

die een nieuw toestel plus abonnement

aanschaffen. Lees hier de belangrijkste

veranderingen.

Review Nokia X7

De Nokia X7 is één van de laatste modellen

die nog uitgerust wordt met het Symbian

besturingssysteem. Kan dit model met deze

nieuwe sofwareversie concurreren met de

huidige generatie smartphones? Nokia stelde

een X7 beschikbaar aan Bellen.com voor het maken van een review.

Lees de review

Tele2 met nieuwe Sim Only’s

Ben was de eerste en heel lang de enige met sim only

abonnementen waar je niet aan vast zit... Simyo volgde

het voorbeeld maar ook Tele2 biedt nu maandelijks

  

 

Ben regelmatig
250 minuten / sms'jes zonder
jaarcontract. Van € 9,99
p.mnd voor € 6,99 p.mnd.
Bestel nu op ben.nl.

Samsung Galaxy S II
Nu 6 maanden mobiel
internetten en bellen voor
€ 25,- /mnd. Bestel direct op
kpn.com.

iPhone 4 met korting
Nu de eerste 3 maanden
100% korting op je
i-abonnement. Bestel direct
op t-mobile.nl.

Blackberry 9900
Nu 12 mnd 50% korting,
vanaf € 37,- per maand!

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

Nu op Simonly.nl
Simyo Sim Only v.a. € 2,99
per maand maandelijks
opzegbaar.

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

Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95

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

   
september 2011
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Samsung

Galaxy S

II

vanaf:

€ 32,75 p/mnd

Meer Samsung

Samsung

Galaxy S

vanaf:

€ 19,13 p/mnd

Meer Samsung

Apple

iPhone 4

16GB

vanaf:

€ 52,46 p/mnd

Meer Apple

opzegbare mobiele abonnementen zonder toestel. Met

Sim Only Vrij van Tele2 behoud je de vrijheid om elke

maand over te kunnen stappen. Wie van de drie is het voordeligst?

Tip: vergelijk de TOP 5 Sim only

 

 

   Hoeveel data verbruik ik eigenlijk?

Nu alle grote providers de tarieven voor

dataverbruik op smartphones fors verhogen, wil je

natuurlijk wel weten hoeveel data je eigenlijk

verbruikt. Nu zijn er al diverse apps waarmee je dat

exact kunt meten. Ben je klant van T-Mobile, dan

kun je sinds kort gebruikmaken van een datateller.

KPN en Hi hebben een app waarmee je je

internetgebruik op je Android kunt zien. Binnenkort ook beschikbaar

voor iPhone. Overigens hoef je je de eerste tijd geen zorgen te maken

bij KPN en Hi: je mag gratis mobiel internetten buiten je bundel!

Benieuwd voor hoe lang?

Tip: upload je telefoonnota voor gratis maatadvies voor het juiste data

abonnement

Septemberacties internet, bellen en tv

Voor de maand september hebben we de beste

aanbiedingen voor internet, bellen en tv weer op rij

gezet. Hiermee worden de goedkoopste

abonnementen van Nederland bedoeld die daarom

in de TOP 5 op Bellen.com, Internetten.nl en

Totaalwijzer.nl staan. Is het Telfort en Tele2 gelukt

aan kop te blijven staan of hebben concurrenten

het stokje overgenomen van deze prijsvechters? Lees het hier

Prijssnelheidstest augustus

Voor de 18e keer op rij staat Telfort op de eerste

plaats in de Internetten.nl & iPing prijssnelheidstest

in de categorie internetabonnementen. In de

overige categorieën zijn kleine verschuivingen te

zien. Zo heeft Tele2 bij Internet en bellen de eerste

plaats alweer moeten afstaan aan Telfort. We zijn

benieuwd of het KPN-merk deze plek weet vast te houden. Wie weet

neemt Online (dan: T-Mobile Online) het stokje over... UPC is

onveranderd de beste provider in de categorie 3-in-1. Benieuwd wie

nog meer goed scoort?

Column: je volgende smartphone is...

Door Erwin Boogert - Swiebertje, Pipo de

Clown en praatprogramma Voor de Vuist Weg

zijn tv- programma’s van een halve eeuw oud.

Vreemd genoeg is er sinds die tijd helemaal

niets veranderd aan de televisie. Zelfs

internetaansluitingen in tv en BluRayspeler

veranderden niets. Lees hier de column

 

 

Tele2
Sim Only 500
€ 14,00

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

     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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   UPC lanceert multimediaplatform voor tv

UPC komt met een nieuw multimediaplatform voor

digitale televisie. Dit platform heet Horizon en

integreert digitale televisie, persoonlijke content en

web based content. Het biedt kijkers ondermeer de

mogelijkheid om programma's op genre te zoeken.

Maar ook kunnen via het platform apps worden

gedownload die toegesneden zijn op eigen

kijkgedrag. Bovendien kunnen gebruikers de televisie die ze via de

kabel ontvangen, ook op hun iPad of computer bekijken. Lees verder

KPN: live tv kijken op iPad en laptop

Niemand hoeft meer ruzie te maken

over de afstandsbediening van de tv

volgens KPN. "Je bent niet meer

afhankelijk van het tv-toestel en de

plek waar die staat. Je kijkt zelf waar

je wilt: in de woonkamer,

slaapkamer, of zelfs op het toilet."

Dankzij 'Interactieve TV Online' van

KPN is het vanaf 15 september mogelijk live tv te kijken via je iPad en

laptop. Bij het KPN Voordeelpakket is de app gratis. Lees hier wat de

dienst verder inhoudt.   

CanalDigitaal in aanval tegen kabelaars en Digitenne

CanalDigitaal wil teleurgestelde tv abonnees

binnenhalen die kijken via de kabel en Digitenne.

Om te onderstrepen dat tv kijken via de satelliet de

slimste keuze is, lanceert de aanbieder een grote

mediacampagne rond de Slimme Kwiz waarbij

leuke prijzen te winnen zijn. Gedupeerden probeert CanalDigitaal over

te halen over te stappen op het nieuwe Alles in 1. Bijkomend voordeel

voor liefhebbers van muziek van eigen bodem: vanaf begin oktober is

TV Oranje 24 uur per dag te bekijken. En zelfs in betere kwaliteit

volgens Canaldigitaal!

Tip: vergelijk alle digitale tv aanbieders op Digitelevisie.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
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.

 

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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