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Beste abonnee,

Het 4G-netwerk zal de komende jaren de wereld van mobiel
internet compleet veranderen. Wordt gezegd. In deze
nieuwsbrief uitgebreid aandacht hiervoor. Ook goedkoper bellen
komt aan de orde. En niet te vergeten het laatste nieuws
omtrent digitale tv.

Veel leesplezier!
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Mobiele telefonie

Tips voor dataverbruik bij mobiel internet

Hoe hou je de hoogte van je
telefoonrekening binnen de perken? Kassa
besteedde onlangs aandacht aan
dataverbruik bij mobiel internet. Ook de
Consumentenbond geeft goede adviezen
om dataverbruik in de hand te houden.
Volg je de gegeven tips op, dan verbruik je
aanzienlijk minder data zonder je

internetgedrag al teveel aan te passen.

Mobiel internet buitenland verdubbeld

Steeds meer Nederlanders gebruiken
tijdens de wintersport mobiel internet. In
de eerste periode van het winterseizoen
verdubbelde het mobiel internetgebruik in
het buitenland vergeleken met dezelfde
periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van
T-Mobile. Hoe kun je onverwachte kosten

 

 
 

Écht onbeperkt bellen
Écht onbeperkt mobiel bellen
voor € 35,- p/m, nu bij KPN

Telfort Superkoopje
Korting op Simonly 300min van
€ 9,00 voor € 7,00

One.com Webhosting
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achteraf voorkomen?

Vodafone verhoogt snelheid 3G

Vodafone verdubbelt de snelheid van
mobiel internet via 3G. De provider doet
dit om alle smartphone gebruikers nu al te
laten profiteren van hogere snelheden. Zij
hoeven daarvoor niet te wachten op de

uitrol van 4G. Benieuwd waar de hogere snelheid al beschikbaar
is?

4G, is het wat?

Met het nieuwe 4G-netwerk kun je
supersnel internetten. Wordt gezegd. Is
dat zo, wat kost het, wie biedt het aan en
is het interessant? Moeten we straks
allemaal nieuwe toestellen kopen, leasen
of op afbetaling aanschaffen voor een
stabieler, beter en sneller bereik?

Goedkoper mobiel bellen naar 0900 en 088

Vanaf 1 juli kunt u goedkoper mobiel bellen
naar bijvoorbeeld een 0900-, 088- of
0906-nummer. Vanaf deze datum mogen er
geen extra kosten meer gerekend worden
voor de zogeheten niet-geografische
nummers.

Internet

Prijssnelheidstest februari

Tele2 en CanalDigitaal zijn op dit moment de
providers bij wie je de beste snelheid krijgt
in relatie tot de prijs. Zij voeren de
boventoon en halen begin februari de
hoogste prijs/snelheidsscore volgens
Internetten.nl en Totaalwijzer.nl. Dat

betekent dat je bij deze providers de meeste waar krijgt voor je
geld. Ook overstappen op een pakket met een hogere snelheid?

Column: 4G in Nederland, dichtbij maar nog
ver weg

Dit zijn de weken waarin de toekomst van mobiele telecom en
hardware wordt geschapen. In Nederland zet KPN zijn
supersnelle mobiele 4G-netwerk aan en de Europese Unie
investeert revolutionaire technologieën die onze telefoons
binnenkort ouderwetse dingen maakt.

Bij One.com een eigen site
voor € 1,50 p/mnd. Meer dan
1.000.000 webruimtes online!

Youfone
250 1 jaar

€ 9,98 | € 4,99

Simyo
XXL

€ 27,00

Ben
regelmatig

€ 10,16 | € 6,99

Simyo
300 voordelig

€ 7,00

Tele2
SmartMix Sim Only
300

€ 9,00 | € 7,00

» Meer simonly
» Belwijzer (advies)

Apple
iPhone 4S 16GB

vanaf:
€ 27,- p/mnd

Meer Apple

Samsung
Galaxy S III

vanaf:
€ 27,- p/mnd

Meer Samsung

Samsung
Galaxy S Advance

vanaf:
€ 11,- p/mnd

Meer Samsung

» Meer gratis toestellen
» Toestelwijzer
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Digitale tv

TV van KPN populair

Het gaat goed met de alles-in-één pakketten
van KPN. Meer klanten voor breedband,
glasvezel en interactieve tv van KPN of
Telfort. Dit in tegenstelling tot de
bedrijfstak mobiele telefonie. Interactieve

tv van KPN, XS4ALL en Telfort vergelijken op Totaalwijzer? Of
wilt u liever het goedkopere Digitenne vergelijken en bestellen
via Digitelevisie?

CanalDigitaal introduceert Triple LNB
ontvangstkop

Op 14 februari heeft CanalDigitaal, een
nieuw type ontvangstkop op de markt
gebracht. Het betreft de Triple LNB. In
combinatie met een moderne 64 cm schotel

kan men met deze ontvangstkop het signaal van drie satellieten
binnenhalen. Benieuwd wat ie kost?

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

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
wijzigen.
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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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