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Voor €45,- per maand: al het beste van UPC

   Blijf (niet) zitten waar je zit...

'Blijf zitten waar je zit en verroer je niet!' Herkent u het nog van

verstoppertje spelen? Voor een internet- of alles-in-1 abonnement is

het doorgaans geen goed advies. Nu het overstappen zo gemakkelijk

gaat en aanbieders elkaar fel beconcurreren, kunt u beter

even rondkijken en vergelijken of u nog wel de 'beste prijs' heeft. Een

uitgekiende overstap kan u honderden euro's per jaar besparen! 

Tip: Vind hier de beste acties uit onze TOP 5

Welk UPC Voordeelpakket past het best bij u? [advertorial]

De UPC Alles-in-één Test is door UPC ontwikkeld

voor iedereen die wel eens gebruik maakt van het

internet, televisie kijkt en/of telefoneert. Naast

analoge televisie biedt UPC ook het beste op het

gebied van Digitale Televisie, Internet & telefonie.

Dat heeft veel voordelen. U heeft daarmee namelijk

voor alle diensten één aanspreekpunt en één

rekening en dat alles voor een eerlijke prijs. Maar welk voordeelpakket

past nu het beste bij u en sluit het beste aan bij uw specifieke wensen

voor nu en in de toekomst?

  

 

UPC Alles-in-1
Reeds 65.00 klanten gingen u
voor: UPC Alles-in-één
Voordeelpakket. Vanaf   €
45,- p/m inclusief 6 mnd
Film1 of Eredivisie Live.

Online Cashback actie:
Snel Internet + Bellen Soms
voor € 27,50 p/mnd. Nu geen
aansluitkosten èn alleen via
Internetten.nl € 75,-
cashback cadeau!

Simonly.nl goedkoopste!
Ben vanaf 2,99 | Vodafone
simonly 4,95 | T-Mobile 6,45

Ben regelmatig
250 min/sms + 100 gratis
sms’jes voor € 6,99 p.mnd

One.com Webhosting
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Meer dan 700.000 webruimtes
online!

Nieuw op Gaslicht.com: de
EnergieBespaarshop
Profiteer als Gaslicht bezoeker
van 10% korting op energie
bespaarartikelen.

 

Tringg
Sim-Only
€ 29,95

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 7,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Tringg
3G Sim-Only
€ 34,95

.
 

   
augustus 2010
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HTC

Desire

vanaf:

€ 19,95 p/mnd

Meer HTC

BlackBerry

9700 Bold

vanaf:

€ 19,95 p/mnd

Meer BlackBerry

Samsung

S5230
Star

vanaf:

€ 10,- p/mnd

Meer Samsung

Kom er achter met de UPC Alles-in-één Test en maak tevens kans op

een iPod Nano t.w.v. € 159,-

Ook Ziggo wijzigt beltarieven

Ook Ziggo heeft gemerkt dat telefonieklanten

vaak met hun vaste telefoon naar mobiele

nummers bellen. Om hier op in te spelen, heeft

het bedrijf  het tarief voor bellen naar 06-nummers verlaagd. Een

aantal andere tarieven zijn verhoogd.

De wijzigingen zijn per 1 augustus ingegaan en telefonieklanten zijn

eind juni per brief op de hoogte gebracht. KPN nam op 1 april het

voortouw met soortgelijke tariefswijzigingen en Tele2 volgde op 15 juli.

Lees hier wat er voor de telefonieklanten van Ziggo is veranderd.

 

 

   Column: Red de Noordpool, stop met bellen?!

Met ieder verzonden sms'je smelt de poolkap een

klein beetje. Ieder mobiel bezoekje aan Hyves of

Facebook bespoedigt het smelten van een

gletsjer. Vraag je operator hier iets aan te

doen. Red de Noordpool, stop met bellen?!

Lees hier de column van Erwin Boogert.

Telfort maakt mobiel bellen goedkoper

Per 1 augustus zijn de Telfort Sim Only abonnementen voor mobiele

telefonie goedkoper geworden. Hierdoor staan twee Telfort Sim only's

in de TOP 5 op Bellen.com, waar eerder Ben 'regelmatig en vaak'

stonden. Ook de SMS bundels zijn in prijs verlaagd. 

De weinigbeller krijgt nu 100 belminuten voor 4,95 euro en de

veelbeller betaalt 15,95 voor 500 minuten per maand. Met Telfort Sim

only 300 kost een belletje nog geen 3 cent per minuut.  Lees hier meer.

Tip: Vliegensvlug weten wie voor uw belprofiel het voordeligst is?

Prepaid perikelen in juli

In juli buitelden de aanbieders over elkaar heen in de TOP 5

Prepaid. Iedereen wil de goedkoopste zijn 'volgens Bellen.com'.

Het leverde heel wat concurrentiestrijd op, waar u als  prepaidbeller

van kunt profiteren!  Vergeleken met een jaar geleden zijn de bel- en

smstarieven flink gedaald. 

Kruidvat Mobiel verlaagde als eerste de tarieven. Een week

later volgde Tele2, die met Prepaid Online half juli op de eerste plaats

stond in de TOP 5. Bellen kost 12,5 cent per minuut en een smsje 7

cent. Kruidvat Mobiel dook er een week later weer onder, waardoor de

drogisterijketen opnieuw de voordeligste prepaidaanbieder van

Nederland is. 

Telfort
400 Sim only
€ 22,00 | € 11,95

     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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Naast het feit dat u een halve cent per minuut goedkoper uit bent voor

bellen en 2 cent minder betaalt per sms, is het verschil dat u voor

Kruidvat Mobiel naar de winkel moet om een prepaidpakket aan te

schaffen, terwijl u voor Tele2 de deur niet uit hoeft. Tele2 Prepaid kunt

u online bestellen. U kunt zich hier aanmelden en ontvangt de simkaart

binnen 5 werkdagen.

Tip: Raadpleeg de Belwijzer om te zien wie het goedkoopst is

 

 

   Prepaid mobiel internet

Simyo, het online mobiele merk van KPN voor goedkoop

prepaid bellen, heeft een nieuwe dienst geïntroduceerd:

Simyo Web to Go. Hiermee kun je prepaid internetten op

je laptop, iPad of tablet, zonder dat je ergens aan vast zit.

Simyo levert nog geen micro simkaart voor de iPad. De

geleverde simkaart zal daarom zelf op maat geknipt

moeten worden. Volgens Simyo is het verkleinen van de

kaart wel voor eigen risico. Sinds vorige week biedt ook

T-Mobile prepaid mobiel internet, speciaal voor de iPad.

Ook de 4 grootste mobiele providers kwamen onlangs met nieuwe

abonnementsvormen voor de iPad. Lees hier meer over de

beschikbare abonnementsvormen en prijzen.

Tip: TOP 5 Mobiel Internet abonnementen op de laptop

Snel, sneller, snelst internet

Niet alleen KPN en Ziggo verhogen de

internetsnelheden, ook XS4ALL. Per 27 juli kunnen

klanten internetten via VDSL2, een nieuwe techniek die hogere

snelheden mogelijk maakt dan ADSL. Ook Scarlet heeft een

succesvolle testperiode met VDSL afgerond en komt binnenkort met

een aanbieding van deze dienst.

Internet Basic, het snelste abonnement van XS4ALL, heeft een down-

en uploadsnelheid van 40 Mbps en 3 Mbps. Ter vergelijking: Ziggo

Alles-in-1 Extra biedt sinds 1 juli 80 Mbps en 10 Mbps up.

Op dit moment kan ongeveer een kwart van de XS4ALL klanten

hiervan profiteren. De hogere snelheid maakt bovendien de weg vrij

voor televisie via internet, dat XS4ALL komende winter wil

introduceren. Lees er hier meer over.

Tip: Online aanmelden voor XS4ALL Internet

iPing Prijssnelheidstest juli

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van

de iPing prijssnelheidstest juli 2010 op

Internetten.nl. Het gaat hier om abonnementen uit de goedkoopste

prijscategorie, waarbij de kosten voor een vaste lijn en tv-kabel zijn

inbegrepen. Ten opzichte van juni zijn de resultaten ongewijzigd.

Dat betekent o.a. dat Telfort met Internet Plus al maandenlang als een

van de beste uit de bus komt. Volgens de aanbieder genoeg

argumenten om u aan te sluiten: "De iPing testresultaten van Telfort

Internet op dé onafhankelijke vergelijkingssite Internetten.nl zijn zeer

positief gebleken. In de categorie abonnementen tot 240 euro heeft

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.
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Telfort internet Plus de hoogst mogelijke score behaald met 5 punten.

Dit geldt ook voor Telfort internet Plus + bellen tot 360 euro."

Zoals u kunt zien, halen Telfort en Online beiden de hoogste score bij

de internetabonnementen. Bij de 2-in-1 abonnementen moet Telfort de

beste positie delen met Tele2.

Internet abonnementen (tot € 240):

Telfort Internet Plus iPing rating 5

Online Snel Internet iPing rating 5

Internet+Bellen abonnementen (tot € 360):

Telfort Internet Plus en Vast Bellen iPing rating 5

Tele2 Internet (tot 20 Mb) en Bellen iPing rating 5  

Internet+Bellen+TV abonnementen (tot € 600):

UPC Alles-in-1 Voordeelpakket Standaard iPing rating 3

Tele2 Televisie, Internet en Bellen iPing rating 4

Online Snel internet + Bellen Soms + HDTV (2 jr.) iPing rating

4

Tip: resultaten iPing Prijssnelheidstest

 

 

 

   Tele2 breekt kabelmarkt open

Televisiekijkers kunnen sinds 27 juli kiezen bij

welke kabelmaatschappij ze een abonnement

nemen. Kabelmaatschapijen UPC en Ziggo

kregen concurrentie van Tele2. Dit was te zien  in

het NOS journaal van zaterdag 24 juli. 

Door over te stappen naar Tele2 kan uw besparing oplopen tot 70

procent ten opzichte van een gemiddeld kabeltelevisieabonnement van

UPC of Ziggo. Kabeltelevisie van Tele2 kost 5 euro extra per maand

indien u het combineert met Televisie, Internet & Bellen van Tele2. 

In combinatie met Internet & Bellen betaalt u 10 euro extra en kiest u

alleen voor kabeltelevisie van Tele2 dan kost het 15 euro per maand.

Ter vergelijking: Ziggo vraagt  € 16,45 en bij UPC betaalt u € 16,80 per

maand.

Ziggo en UPC hebben Tele2 voor de rechter gedaagd wegens

'misleiding' van klanten. Het kort geding diende 6 augustus voor de

rechtbank.

Tip: Meer info & bestel 3-in-1 Superdeal + Kabeltelevisie 

 

 

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.
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