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- Mine van KPN vergroot dekkingsgebied

Mine: 60 tv-zenders, 500 films, 100 uur opnemen en meer (Adv.)

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

- Mobieltjes niet langer gratis?

Als het aan KPN ligt, is het straks afgelopen met de gratis

mobieltjes. T-Mobile liet recent ook al weten er ook zo over te

denken.

De toestellen werden jarenlang

gratis weggegeven om de groei

van de mobiele telefonie te

stimuleren. Nu de markt steeds

meer verzadigd raakt, is de

noodzaak voor de

telecombedrijven minder groot

om klanten te lokken met

gratis toestellen.

Telecomwinkels en

toestelfabrikanten lijken de

dupe te gaan worden van deze

ontwikkeling.

Het is nu afwachten wat de andere mobiele providers gaan

doen. Degene die het aanbieden van gratis toestellen het langst

blijft volhouden, zal de meeste klanten aantrekken. Mogelijk is

dat de reden dat T-Mobile en KPN hebben aangegeven de

subsidies stapsgewijs te verlagen en niet van de ene op de

andere dag te stoppen met gratis mobieltjes. Grootste doorn in

het oog van deze bedrijven zijn de gratis welkomstcadeau's die

nieuwe klanten ontvangen, variërend van PC tot fiets en van

Senseo tot BeerTender.

Bellen.com verwacht dat KPN en T-Mobile voorlopig wel door zullen

gaan met het weggeven van mobieltjes bij langdurige (lees: 2-jarige)

contracten met een grote maandelijkse bundel, aangezien deze klanten

nu eenmaal ook veel opleveren. Al met al een boeiende praktijkcase

voor de marketingboekjes.

Tip: Zie de Gratis GSM vergelijking voor de goedkoopste

abo-combinatie!

 V A S T E  T E L E F O N I E

 

A C T I E S

Mine

60 tv-zenders, 70

radiozenders, programma

gemist, ruim 500 films, tot

100 uur digitaal opnemen

en meer

 

Gratis Sony fotoprinter

HetNet Surfen & Bellen: 1e

half jaar voor € 19,95

p.m., daarna € 29,95.

Tijdelijk met gratis Sony

fotoprinter t.w.v. € 99,-

 

UMTS van XS4ALL

Nu 2 maanden op proef!

Bestel UMTS nu

 

10 JAAR TELFORT

Gratis LG Chocolate OF

Gratis Samsung E900

met 150 min. voor € 20,-

Of 200 min. voor € 4,50

 

KPN InternetPlusBellen

Inclusief gratis draadloos

modem! Actie: gratis Sony

fotoprinter t.w.v. € 99,-

 

Gratis Samsung E900

i.c.m. Vodafone

abonnement € 12,95 (1e

jaar, daarna € 17,50)

 

ADSL voor € 7,50

Een 2Mb verbinding van

12move voor maar € 7,50

p.m. (2e jaar: € 10,- p.m.)

 

Half jaar gratis stroom

Nu een half jaar gratis

stroom bij een stroom/gas

combinatie van Oxxio!

Eenvoudig overstappen!

 

Gratis top toestellen

Samsung D600 en SE 810i

vanaf € 16,50 p.m. bij

T-Mobile Relax Web 150

 

Compuserve ADSL 4096
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- Massale overstap naar internettelefonie pakketten

Het zal u vast niet verbazen dat steeds meer mensen kiezen voor een

combinatiepakket van telefonie en internet en daarmee hun vaste

telefonie abonnement beëindigen. De halfjaarcijfers van KPN geven een

duidelijke indicatie van de verschuiving op dit gebied.

In het tweede kwartaal van dit

jaar verloor KPN in de

consumentenmarkt 253.000 vaste

telefonieklanten. In dezelfde

periode verkocht het bedrijf

echter 83.000 InternetPlusBellen

abonnementen. Andere klanten

kozen voor bellen via de kabel bij

één van de drie grote kabelaars

UPC, Casema en @Home of

maakten de "Internet en Bellen"

overstap naar concurrenten zoals

Tiscali, Orange en Tele2.

Daarnaast neemt het aandeel huishoudens dat uitsluitend via een

mobieltje belt toe, maar blijft nog steeds relatief laag in vergelijking

met andere EU-landen. Uit onderzoek van de Europese Commisie blijkt

dat in Nederland negen van de tien huishoudens zowel een vaste als

mobiele telefoon heeft.

Tip: Vergelijk internet+bellen op Totaalwijzer.nl en stap gratis over!

 I N T E R N E T

- Mobiel internetten in buitenland erg prijzig

Wees voorzichtig met mobiel internetten in het buitenland. Wie niet

oplet, kan bij terugkomst namelijk onaangenaam verrast worden door

een torenhoge rekening.

Zo betaalt u met een Orange World abonnement binnen Nederland € 6,-

per maand voor een dataverbruik van 25 Mb. Dit is omgerekend € 0,24

per Mb. In het buitenland waar deze bundel niet geldig is, kost mobiel

internet met € 15,- per Mb ruim 60x zo veel! Om u een idee te geven: 1

Mb is goed voor circa 10 internetpagina's, 15 foto's (mms) of 100

e-mailberichten.

De minimale tarieven per Mb van de verschillende aanbieders:

Vodafone: € 2,36 met dataverkeer abonnement / € 5,95 met prepaid

KPN: € 2,97 alléén mogelijk i.c.m. dataverkeer abonnement

Telfort: € 5,95

T-Mobile: € 9,-

Orange: € 15,-

De tarieven gelden voor de zogenaamde voordeelnetwerken, voor

zover de aanbieder deze hanteert. Bij niet-voordeelwerken betaalt u

ongeveer 3x zo veel.

Wie niet naar het buitenland gaat, maar wel mobiel wil internetten,

surft naar de Mobiel Internetten vergelijking op Internetten.nl.

Tip: Voorkom hoge nota's en surf voor vertrek naar

Vakantiebellen.com!

 D I G I T A L E  T E L E V I S I E

- Mine van KPN vergroot dekkingsgebied

Er was eens... een tijd dat we televisie van het kabelbedrijf hadden en

vaste telefonie van PTT Telecom. Van internet of mobiele telefonie

hadden we nog nooit gehoord. Lekker simpel en duidelijk.

In de laatste jaren is er veel veranderd. Internetten, tv-kijken en bellen

kan nu via de telefoonlijn, maar ook via de televisiekabel. Dit leidt tot

zware concurrentie tussen KPN, de andere ADSL-aanbieders en de

kabelaars. De dalende tarieven die hier het gevolg van zijn, maken van

de consument de grote winnaar.

De concurrentie zal overigens alleen maar verder toenemen. KPN heeft

namelijk grote plannen om interactieve televisie landelijk aan te

bieden. Dit doen ze onder de naam Mine. De volgende stap in deze

ontwikkeling wordt eind oktober gezet doordat KPN dan een dekking wil

hebben van 60% van de huishoudens. Momenteel is Mine nagenoeg

alleen in de randstad verkrijgbaar.

Tip: Zie Digitelevisie.nl voor alle digitale tv mogelijkheden op uw adres!

Slechts € 12,50 per maand

 

Spotgoedkope site

Bij B-one een eigen site

voor slechts € 1,50 per

maand. Ruim 200.000

mensen gingen u voor

 

Probeer @Home

nu 2 maanden vrijblijvend

proberen voor maar

€ 17,95 p/mnd

 

Tele2 Onbeperkt

Bellen voor 0 cent p/min.

Tijdelijk 1e maand gratis

 

Casema bundel

bellen & internetten vanaf

€ 9,95 p/mnd

 

Budget Phone 1684

Gratis € 5,- beltegoed!

 

Orange ADSL+Telefonie

Nu slechts € 29,95 per

maand. Geen KPN meer

nodig. Downloaden tot 20

Mb en bellen voor 0 ct

 

Direct ADSL van KPN

Geen aansluitkosten, gratis

draadloos modem en gratis

DVD-pakket.

 

UPC Internet en Bellen

Het eerste jaar € 19,95 per

maand. Nieuw: met 100%

installatiegarantie.

Inclusief gratis MP3-speler

 

Energie:direct

Laagste prijsgarantie. Nu

gratis ruim € 32,-

energietegoed!

 

 

 C O L O F O N

Telecom e-zine is een uitgave van Bencom BV en staat onder redactie van Erik van der Veen,

eindredactie 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

U bent momenteel geabonneerd op de Telecom e-zine met het volgende adres:

$subst('Recip.EmailAddr'). U kunt uw gratis abonnement beëindigen door een e-mailbericht te

sturen naar $subst('Email.UnSub') of te surfen naar: Bellen.com
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