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 I N H O U D

Mobiele telefonie

- MMS prijzenoorlog: videobericht versturen vanaf 5 cent

- Nieuwe tariefvergelijkingen op Bellen.com

- Vakantiebellen voor € 0,39 per minuut

Internet

- Wanadoo is nu Orange: aantrekkelijke acties

Gratis Samsung E900 bij Hi 20 abonnement op BelCompany.nl

met 2 MP camera, video- en mp3-speler. Levering in 1 dag (Adv.)

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

- MMS prijzenoorlog: videobericht versturen vanaf 5 cent

SMS'en is al jaren razend populair. Toch kent SMS één groot nadeel, het

is alleen geschikt voor het verzenden van tekst (maximaal 160

karakters). MMS biedt veel meer mogelijkheden. U kunt er naast tekst

(duizenden karakters) ook geluid, foto's of video's mee versturen. Naar

mobiele telefoons én e-mail adressen.

MMS werd in ons land al in 2002 geïntroduceerd, maar wacht

nog op de grote doorbraak die

ongetwijfeld komt. De toestellen zijn er

al klaar voor, maar het grootste

struikelblok is het hoge verzendtarief.

Uit de tariefvergelijking op Bellen.com

blijkt dat een MMS versturen gemiddeld

€ 0,43 kost. Het SMS-tarief ligt met

gemiddeld € 0,11 per bericht

beduidend lager.

Hi lijkt een MMS-prijzenoorlog te

ontketenen. De aanbieder rekent tot 1

januari 2007 voor MMS'en hetzelfde

tarief als voor SMS'en. Dit betekent dat

u, afhankelijk van het abonnement, tussen 5 en 10 cent per

MMS-bericht betaalt. Voor meer informatie en niet onbelangrijk,

de juiste MMS-instellingen voor uw toestel, gaat u naar de

speciale actiesite: HiLove.nl.

Twee jaar geleden verlaagde Hi ook als eerste de tarieven voor SMS.

De concurrentie volgde onmiddellijk en nu is SMS niet meer weg te

denken. Waarschijnlijk zal het met MMS net zo gaan.

Nog één tip voor de liefhebber: bij Hi vindt u ook 'De koning van de

camera phones': de Sony Ericsson K800i. Een toestel met een 3,2

megapixel camera, MP3-speler, FM radio en nog veel meer. Deze

fotocamera met belfunctie is gratis verkrijgbaar bij een abonnement

vanaf € 20,- per maand. En uiteraard zeer geschikt om mee te MMS'en.

Voor dit en vele andere toestellen adviseren wij u een kijkje te nemen

in het gratis toesteloverzicht op Bellen.com.

- Nieuwe tariefvergelijkingen op Bellen.com

Bellen.com heeft een aantal nieuwe tariefvergelijkingen voor mobiele

telefonie. Zo kunt u nu heel snel zien bij welk abonnement u het minst

betaalt voor een minuut bellen of het versturen van een SMS of MMS.

Wie regelmatig de maandelijkse bundel overschrijdt, vergelijkt

 

A C T I E S

Gratis K800i

Sony Ericsson K800i

simlock + Hi 20 2jr. Met

3,2 megapixel camera!

UMTS van XS4ALL

Nu 2 maanden op proef!

Bestel UMTS nu

Gratis toptoestellen

Nokia N70, Samsung

D600, SE 810i vanaf €

16,50 p.m. bij T-Mobile

1 jaar gratis stroom

Nu één jaar gratis stroom

bij een stroom/gas

combinatie van Oxxio!

Eenvoudig overstappen!

Gratis Nokia N70

bij een Vodafone

abonnement vanaf € 17,50

Het Net Surfen & Bellen

Onbeperkt Surfen en

Voordelig Bellen. Het 1e

half jaar voor € 19,95 per

maand. Geen vast

KPN-abonnement meer

nodig

KPN InternetPlusBellen

Alles in één voor € 34,95!

Inclusief gratis bellen en

draadloos modem!

Voordeel: € 163,-. Actie:

gratis DVD-pakket!

Tiscali ADSL + Telefonie

4 Mbit/s vanaf € 19,95 per

maand (daarna € 24,90)

Orange ADSL+Telefonie

Nu slechts € 29,95 per

maand. Geen KPN meer

nodig. Downloaden tot 20

Mb en bellen voor 0 ct

Spotgoedkope site

Bij B-one een eigen site

voor slechts € 1,50 per

maand. Ruim 200.000

mensen gingen u voor

UPC Internet en Bellen

Het eerste jaar € 19,95 per

maand. Nieuw: met 100%

installatiegarantie.

Inclusief gratis MP3-speler

Probeer @Home
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Vakantiebellen.com

LookingforBooking.nl

eenvoudig de grote prijsverschillen van het bellen buiten de bundel.

De volgende vergelijkingen zijn nieuw:

- prepaid: als u geen abonnement wilt

- abonnementen: als u een nieuw toestel zoekt

- sim-only: als uw toestel nog voldoet en u heel goedkoop wilt bellen

- buitenland: voor mobiel bellen naar buitenlandse nummers

Naast de tariefvergelijkingen kunt u ook gebruikmaken van de

Belwijzer. Door uw belprofiel in te vullen, komt u automatisch uit bij het

abonnement dat het best bij u past. Tenslotte kunt u sinds kort op

Bellen.com ook een overzicht met gratis toestellen vinden met het

goedkoopste bijbehorende abonnement.

- Vakantiebellen voor € 0,39 per minuut

Wie deze zomer naar het buitenland gaat om wat verkoeling te zoeken

bijvoorbeeld, kan flink besparen op de belkosten. Bellen en gebeld

worden in het buitenland is normaal gesproken namelijk erg prijzig,

maar via Vakantiebellen.com vindt u enkele alternatieven om

torenhoge rekeningen te voorkomen.

Zo belt u via United Mobile al voor € 0,39 per minuut in een groot

aantal landen. Het ontvangen van gesprekken is zelfs gratis. Voor meer

informatie en om de kaart te bestellen kunt u hier terecht.

Met Vodafone Passport belt u in

negentien landen voor het

thuistarief. U betaalt wel het

starttarief van € 0,99 per gesprek.

Voor gebeld worden, betaalt u zelfs

uitsluitend dit starttarief ongeacht

de lengte van het gesprek.

Bij Orange kunt u gebruik maken

van de diensten "Bel op Reis" en

"SMS op reis". Met de

eerstgenoemde dienst kunt u door €

15,- uit uw maandelijkse belbundel te reserveren, twintig minuten

internationaal bellen. De SMS-dienst kost € 5,- per maand en stelt u in

staat voor € 0,22 te SMS'en in plaats van de reguliere € 0,45. Een snelle

rekensom leert dat u vanaf ongeveer 20 internationale SMS'jes begint

met besparen.

Abonnees van T-Mobile tenslotte kunnen kiezen voor "Holiday Option".

Hiermee kunt u 30 minuten bellen of gebeld worden voor een éénmalig

bedrag van € 10,-.

Meer informatie over bovenstaande mogelijkheden vindt u in het

nieuwsbericht op Bellen.com. Bekijk voor vertrek ook de

Vakantiebellen.com Top-10 Vakantietips nog even. Wij wensen u in

ieder geval een prettige zomervakantie toe met voordelige

communicatie!

 I N T E R N E T

- Wanadoo is nu Orange: aantrekkelijke acties

Sinds kort gaat Wanadoo verder onder de naam Orange. De

organisaties -al ruim vijf jaar zusterbedrijven- gaan de krachten

bundelen om geïntegreerde communicatiediensten te bieden. Een goed

voorbeeld hiervan is de One Phone die u als vaste en mobiele telefoon

kunt gebruiken. Dit alles onder het motto: 'life's better together'.

Om uw en mijn leven samen ook wat beter te maken, heeft Orange nu

een aantrekkelijke aanbieding. Het razendsnelle Orange ADSL Family &

Telefonie met een downloadsnelheid tot 20 Mbit/s kost in het eerste

jaar slechts € 29,95 per maand. Het product maakt een

KPN-abonnement en de bijbehorende kosten overbodig. Uw bestaande

telefoonummer en toestel kunt u gewoon blijven gebruiken. Bovendien

belt u, met uitzondering van het starttarief, gratis naar vaste nummers

in Nederland. Het actietarief geldt alleen tijdens het eerste jaar, daarna

gaat het abonnementstarief met een kleine tien euro per maand

omhoog.

Wie geen telefonie wenst, maar wel snel wil downloaden, kan kiezen

voor Orange ADSL Family. De kosten voor dit tot 20 Mbit/s-abonnement

bedragen € 19,95 per maand. Het instapproduct ADSL Starter kost

tijdelijk € 14,95 per maand. Starter heeft een downloadsnelheid van 2

Mbit/s. Voor deze twee pakketten heeft u nog wel minimaal een KPN

BelBudget abonnement nodig.

Voor de beschikbaarheid van bovengenoemde abonnementen en een

vergelijking met andere aanbieders surft u naar Internetten.nl. Op

Totaalwijzer.nl kunt u terecht voor vergelijkingen van de combinaties

internet, telefonie en digitale tv.

nu 2 maanden vrijblijvend

proberen voor maar

€ 17,95 p/mnd

Compuserve ADSL 2048

Het eerste half jaar slechts

€ 4,95 per maand

Gratis LG KG800

Chocolate Phone bij een

1-jarig Orange € 30

contract

QuickNet Small

Downloaden: 1024 kbps

Uploaden: 512 kbps

De eerste drie maanden

slechts € 12,95

Direct ADSL van KPN

Direct ADSL van KPN nu

tot € 398,80 voordeel!

Geen aansluitkosten, gratis

draadloos modem en gratis

DVD-pakket

Casema bundel

bellen & internetten vanaf

€ 14,95 p/mnd

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

ADSL + bellen

bij Scarlet One voor

€ 24,95 p/mnd

Energie:direct

Bespaart u al op uw

energie? Pak nu de laagste

prijsgarantie! Nu gratis

ruim € 32,- energietegoed!

Budget Phone 1684

Gratis € 5,- beltegoed!

Tele2 Onbeperkt

Bellen voor 0 cent p/min.

Tijdelijk 1e maand gratis
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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
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