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 I N H O U D

Mobiele telefonie

- Kies je eigen mobiele telefoonnummer bij Simyo

- Geef uw oude mobiel aan een chimpansee

Vaste telefonie

- ADSL zonder vaste telefoonaansluiting

Internet

- 2Mb ADSL voor € 13,95 per maand

- Column: “Mobiel internet, een stenen tijdperk”

Telecomadvies.nl: Gratis Samsung D600 icm Orange

€32,50(Adv.)

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

- Kies je eigen mobiele telefoonnummer bij Simyo

KPN heeft het merk Simyo op de prepaid markt gelanceerd. De

introductie van prijsvechter Simyo volgt enkele weken na die

van UPC Mobile. De tarieven van beide merken komen

grotendeels overeen (bellen voor 18 cent per minuut en sms-en

voor 9 cent). Alleen het starttarief verschilt, dat is bij UPC (10

cent) iets hoger dan bij Simyo (7 cent). Ga naar de Prepaid

tariefvergelijking op Bellen.com voor een overzicht van alle

aanbieders.

Bij Simyo kunt u uw eigen nummer kiezen. Hiervoor geeft u een

combinatie van vier cijfers op die in het nummer voor moet

komen. U krijgt dan de keuze uit een aantal nummers waaruit u

uw favoriet selecteert. Al met al een leuke mogelijkheid om

bijvoorbeeld uw geboortedatum of de cijfers van uw postcode

in het nummer terug te laten komen.

- Geef uw oude mobiel aan een chimpansee

Stichting AAP zamelt oude mobieltjes in. Dit doen ze in samenwerking

met de t for telecom-winkels. De opbrengst wordt gebruikt om de jonge

chimpansee Patrick en zijn chimpansee collega's een goed onderkomen

in Spanje te geven.

U kunt uw mobieltje op twee manieren inleveren:

- bij 1 van de 100 t for telecom winkels (€ 4,50 naar Stichting AAP)

- door een inleverzakje aan te vragen op www.aap.nl en deze op te

sturen (€ 3,50 naar Stichting AAP)

De oude mobieltjes worden gerecycled, dus meedoen is ook nog goed

voor het milieu. Bovendien maakt u kans om mooie prijzen van t for

telecom te winnen. De actie loopt t/m 31 december 2005.

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

- ADSL zonder vaste telefoonaansluiting

Wel ADSL, maar geen vaste telefoonaansluiting. Die combinatie is sinds

kort  mogelijk  bij  vier  KPN abonnementen die  onder  de naam Direct

ADSL worden aangeboden.

 

A C T I E S

Gratis Samsung D600

Op telecomadvies.nl nu de

Samsung D600 gratis

i.c.m. een Orange € 32,50

1 jr. Geen aansluitkosten.

Mobiel bellen va. 2 cent

De goedkoopste SIM-only’s

op 06online.nl. 300 min.

van €35,50 voor €5,95

p/m

Vodafone Online winkel

Toptoestellen extra korting

Bel&SMS TeGoed va. 10ct.

Speedlinq X-tra 256

Het goedkoopste ADSL

abonnement: het 1e jaar

voor € 11,50 p/m.

Casema Telefonie

Gratis kabelinternet als u

nu goedkoop gaat bellen

via Casema! Uw voordeel

tot € 160,- per jaar!

12move ADSL Fast 2Mb

Een 2Mb verbinding voor

maar € 13,95 per maand.

Ik wacht op je telefoon

Lever je oude mobieltje in

en steun Stichting AAP.

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.

Het Net ADSL

ADSL Instap Surfen. De

eerste 6 maanden voor

€ 9,95 per maand. Geen

aansluitkosten en gratis

modem.

T-Mobile Sim Only

Nu 300 minuten voor

slechts € 5,95 per maand.

Bel1649

Bel nu vanaf 0 cent p/min

naar alle vaste nummers.

Orange Free

2 jaar lang, 50% korting

op bundel + gratis toestel!

Tele2 Onbeperkt
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Voor  BelBasis  abonnee's  levert  dit  een  jaarlijkse  besparing  op  van

minimaal € 109,- en maximaal € 217,- op de abonnementskosten. Voor

mensen met BelBudget is de besparing minder groot. In dat geval loopt

het voordeel uiteen van € 8,- tot € 116,-. De besparing hangt af van het

type Direct ADSL abonnement dat u neemt.

Het goedkoopste pakket is het zogenaamde Go abonnement met een

snelheid van 1500/256 Kbps voor € 30,95 per maand. Het snelste en

duurste pakket heet Extra en kost € 74,95 per maand. Hier krijgt u een

snelheid van 12000/1024 Kbps. Deze en andere pakketten zijn te vinden

in de vergelijking op Internetten.nl,  waar  u ook heel eenvoudig kunt

overstappen op een ander breedband abonnement. Zodoende profiteert

u opnieuw van scherpe acties!

 I N T E R N E T

- 2Mb ADSL voor € 13,95 per maand

Op internetgebied zien we het al jaren, steeds meer snelheid voor

steeds minder geld. De afgelopen weken lijkt deze ontwikkeling in een

stroomversnelling gekomen te zijn. Zo biedt 12move nu een 2Mb

ADSL-abonnement aan voor € 13,95 per maand. Hiermee zijn ze ruim

40% goedkoper dan de goedkoopste concurrent met deze

downloadsnelheid. Voor wie dit allemaal nog niet snel genoeg is, heeft

bijvoorbeeld Wanadoo nu een 20 Mb-abonnement voor een maandprijs

van € 22,50.

Kijk op Internetten.nl voor een vergelijking tussen bovenstaande en

ongeveer 250 andere pakketten.

- Column: “Mobiel internet, een stenen tijdperk”

Draadloos internet, wifi, maakt in Nederlandse huishoudens snel

opgang, maar algemeen gebruik van mobiel internet via landelijk

dekkende mobiele telecomnetwerken is nog ver te zoeken. De

geschiedenis van het 'vaste internet' bevat nuttige lessen.

Winkelier: "Een abonnementje internet? Dat kan. De downloadsnelheid

is ongeveer 20 kilobyte per seconde. Ja, dat is ongeveer 50 keer

lángzamer dan uw goedkope ADSL-abonnement. Dat kost dan ook

slechts 90 euro per maand. Als u dat liever heeft, heb ik ook nog een

abonnementje met 3 kilobyte downloadsnelheid. Dat kost u maar 25

euro per maand." Zo zou ongeveer een gesprek kunnen gaan tussen

een winkelier en een klant die op een willekeurige dag een

telecomwinkel binnenwandelt en vraagt naar de mogelijkheden van

mobiel internet.

Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen...

Bellen voor 0 cent p/min.

Tijdelijk 1e maand gratis.

Wanadoo ADSL Family

Supersnel internetten. Tot

20 Mb € 22,50 per maand.

Wanadoo regelt de

overstap en opzegging bij

uw huidige provider!

Energie:direct

Bespaart u al op uw

energie? Pak nu de laagste

prijsgarantie! Nu gratis 35

euro energietegoed!

Versatel 20Mb ADSL

Bestel nu 20 Mb ADSL en

ontvang GRATIS Live

Eredivisievoetbal op uw tv

voor € 39,95 per maand!

Budget Phone 1684

Gratis € 5,- beltegoed!

Tiscali Voordeelweken

Tiscali heeft weer een hele

goede deal: internetten op

topsnelheid voor € 9,95

per maand, zonder

datalimiet en

aansluitkosten! Evt. met

gratis bellen binnen NL!

Direct ADSL van KPN

Direct ADSL van KPN nu

met € 175,90 voordeel!

Geen aansluitkosten en

gratis multi-pc modem.

Scarlet One

Bellen en internetten via 1

abonnement! Nu met

gratis bellen binnen

Nederland en gratis

installatie aan huis!

 

 C O L O F O N

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 / 2005 - Bencom BV

   FWRD (Bericht doorsturen) RSS Feeds

Weten bij welke provider u het goedkoopste uit bent? Start met Abonnementen vergelijken

KPN (mobiel) (104) KPN (vastnet) (21)

Orange (mobiel) (103) Orange (vastnet) (0)

Simyo (mobiel) (760) UPC (mobiel) (42)

UPC (vastnet) (0)

     © 1998 - 2013 Bencom BV Sitemap  |  Links  |  Over ons  |  Nieuws  |  Nieuwsbrief  |  Disclaimer  |  Privacy  |  Contact  |  Adverteren  |  FAQ

Energie vergelijken   Internet vergelijken   Digitale TV vergelijken   Alles-in-1 vergelijken   Roaming   Energie   Stromvergleich   Hotels vergelijken

Reageren via:

Provider ervaringen:

Telecom e-zine oktober 2005 - Bellen.com http://www.bellen.com/nieuws/telecom-e-zine-oktober-2005.aspx

2 van 2 13-9-2013 9:25


