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Zakelijk

-Bellen.com
-Internetten.nl
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Tips en informatie
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-Vakantiebellen.com
-Gaslicht.com

Telecom e-zine ...
Telecom e-zine juli ...

INHOUD

Telecom e-zine april ...

Mobiele telefonie
- Mobiel bellen voor 2 cent per minuut
Vaste telefonie
- Bel1649 overdag naar 0,5 cent per minuut
Internet
- Nieuw: vergelijking Mobiel Internetten (UMTS/GPRS)
- Column: “Internetconsumenten ‘vermoorden’ de media”

Telecom e-zine maart ...
Telecom e-zine ...

Belwijzer

200 minuten voor EUR 2,50 per maand op Telecomadvies.nl

Online aanmelden

(Adv.)

Nummerinfo
MOBIELE TELEFONIE

adsl
bencom
breedbandinternet
bundel
daluren
datalimiet
energie
e-zine
kpn
mobiel
orange
piekuren
simkaart

- Mobiel bellen voor 2 cent per minuut

t-mobile

wanadoo

Bellen.com
Internetten.nl
Digitelevisie.nl
Totaalwijzer.nl
Gaslicht.com
Vakantiebellen.com
LookingforBooking.nl

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.

In september heeft T-Mobile het voorbeeld van Telfort gevolgd. Zo
bieden zij een abonnement met 300 minuten per maand aan voor maar
€ 5,95. Dat is slechts 2 cent per minuut! Bovendien betaalt u tijdelijk
geen aansluitkosten.

KPN Digitale TV

De Belwijzer Mobiel op Bellen.com laat zien dat de zogenaamde
T-Mobile Relax Sim Only abonnementen in veel gevallen als
voordeligste naar voren komen.

Bel1649
Bel nu vanaf 0 cent p/min
naar alle vaste nummers.
Orange Free
2 jaar lang, 50% korting
op bundel + gratis toestel!
Vanaf € 7,95 p/mnd je
favoriete films kijken met
haarscherp beeld en
perfect geluid! Nu gratis
abonnement tot 1 januari
2006, gratis 2e tuner en
bol.com cadeaubon.
Tele2 Onbeperkt

VA STE TEL EFO NIE

- Bel1649 overdag naar 0,5 cent per minuut

Bellen voor 0 cent p/min.
Tijdelijk 1e maand gratis.
Vodafone actie

umts
vodafone

Op telecomadvies.nl nu
waanzinnig goedkoop
bellen: 200 min. van €
26,- voor € 2,50 per
maand.

U wilt heel goedkoop mobiel bellen? Dan hebben we goed nieuws voor
u. Telecomaanbieders zijn namelijk volop aan het stunten met Sim Only
abonnementen (wel een simkaart, geen toestel).
Telfort zette in augustus al de toon door op enkele abonnementen 90%
korting te geven. Ondertussen is deze actie in de Telfort Online Shop al
weer gestopt, maar in een aantal GSM-webshops geldt de aanbieding
nog wel.

starttarief
telfort

Telfort Sim Only

Het Net ADSL

Internet + Bellen

Tags:

ACTIES

Bel1649 heeft de gesprekstarieven begin deze maand gewijzigd. Bellen
naar vaste aansluitingen in Nederland tijdens piekuren kost nu geen 0
cent, maar 0,5 cent per minuut. Bellen naar 'vast' in daluren blijft wel 0
cent per minuut. Ook het starttarief van 5 cent is niet gewijzigd.
De onaangekondigde tariefsverhoging verdient geen schoonheidsprijs
en op het forum van Bellen.com schreven enkelen al dat ze niet meer
met Bel1649 willen bellen. Maar ondanks de prijsverhoging blijft het via
Bel1649 natuurlijk nog steeds heel goedkoop bellen. En zeg nou zelf,
stop je met tanken bij een benzinestation dat gratis brandstof weggeeft
en ineens besluit 50 cent voor een liter benzine te vragen? Mensen die
zich voor Bel1649 willen aanmelden, kunnen terecht op het
aanmeldformulier.
INTERNET

Exclusief online voordeel:
toestel € 0 + € 100 korting
en 3 gratis maanden!
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!

- Nieuw: vergelijking Mobiel Internetten (UMTS/GPRS)

Versatel 20Mb ADSL

Sinds deze maand zijn Internetten.nl en Bellen.com uitgebreid met een
Mobiel Internetten vergelijking voor laptopgebruik. Alle abonnementen,
met een minimum datalimiet van 1 GB, van KPN, Vodafone, T-Mobile,

Bestel nu 20 Mb ADSL en
ontvang GRATIS Live
Eredivisievoetbal op uw tv
voor € 39,95 per maand!
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Telfort en Orange zijn in het overzicht opgenomen. Mobiel internetten is
eigenlijk de nieuwe grote stap in internetland. Het betekent werkelijk
overal en altijd online zijn. Bijvoorbeeld op het terras, het strand, de
parkeerplaats of in de trein.
Een vergelijking is nuttig omdat de aanbiedingen onderling erg
verschillen. De abonnementsprijzen bijvoorbeeld, lopen sterk uiteen.
Dit heeft vooral te maken met de verschillende netwerken waarop
Mobiel Internetten wordt aangeboden. Zo maken KPN en Vodafone
gebruik van UMTS. Telfort van EDGE (op het GPRS-netwerk) en Orange
en T-Mobile tenslotte op het reguliere GPRS-netwerk. Om het nog
ingewikkelder te maken, is er bij T-Mobile ook weer een combinatie
met WiFi mogelijk. Voor meer uitleg over wat mobiel internetten is,
kunt u hier terecht.
In de vergelijking zijn naast de kosten onder andere ook de snelheid en
de eventuele levering van een mobiele netwerkkaart opgenomen.

- Column: “Internetconsumenten ‘vermoorden’ de media”
Steeds vaker zien we dat niet professionele journalisten maar gewone
burgers als eerste schokkend nieuws rapporteren. De schokkendste foto
van de vermoorde Theo van Gogh werd met een mobiele telefoon
genomen en beelden van de Londense bomaanslagen stonden uren
eerder in internetfotoboeken dan in kranten. Consumenten hollen de
media van binnenuit uit.

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!

Vertelt het Journaal wel alles en tonen ze alle beelden van nieuws en
rampen? Natuurlijk niet. Een televisieuitzending heeft maar een
maximum aantal minuten zendtijd. Het zit niet in de genen van de
nieuwsmakers om meer nieuwsbeelden en achtergrondverhalen op hun
internetsites te plaatsen en tv-kijkers daarnaar door te verwijzen.
Hetzelfde geldt voor de meeste kranten en radiomakers.
Tot, zeg, 10 jaar geleden moest je geloven wat er op radio, televisie en
in de kranten verscheen. Maar met de komst van breedbandinternet,
digitale foto- en videocamera's en nieuwe typen internetdiensten begint
de consument zelf nieuws te maken en publiceren.
Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen!

COLOFON

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
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FWRD (Bericht doorsturen)
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Weten bij welke provider u het goedkoopste uit bent? Start met Abonnementen vergelijken
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