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Nieuw: Simyo sim only - 250 min/sms voor 6,99 p/mnd

   Simyo zet TOP 5 Sim Only op de kop

Prepaidaanbieder Simyo, de online prijsvechter van KPN,

is een nieuwe markt betreden. Op 31 januari onthulde de

provider vier Sim Only abonnementen (zonder toestel).

Even leek het of de website was overgenomen door

concurrent Ben! Het bleek echter een ludieke wijze van

introduceren. Simyo is namelijk gewoon een copycat van...

Ben (van T-Mobile wel te verstaan). Daardoor is de TOP 5

Sim Only compleet over de kop gegaan!

De sim only's zijn maandelijks opzegbaar en je kunt ermee bellen en

sms’en vanaf 2,8 cent. Benieuwd of Simyo net als Ben in de TOP 5

Sim only staat? Lees meer

Tip: met de Belwijzer weet u wie voor uw belprofiel de goedkoopste is

Tele2 en T-Mobile beste telco's

Tele2 heeft de Customer Performance Award 2011

gewonnen in de categorie telecom. Het bedrijf

scoort het best qua prijs-kwaliteitverhouding bij

vaste telefonie.

  

 

GRATIS Samsung Galaxy S
i.c.m. 2-jarig Relax 190
abonnement voor € 25,- per
maand + gratis onbeperkt
internet! Bestel nu op www.t-
mobile.nl.

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

VTU-telecom
Apple iPhone alle providers.
Simonly v.a. € 2,50 per
maand.

Gratis iPhone 4 aanbieding
Ook simlockvrij leverbaar. Alle
providers abonnement en
verlenging.

Online Cashback actie
Exclusief: tot 20Mb/s Snel
Internet en zeer voordelig
Bellen nu met € 75,-
cashback cadeau. Bekijk de
actie!

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

 

Youfone
250 1 jaar
€ 15,95 | € 5,85

Tringg
Sim-Only
€ 29,95

Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
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Apple

iPhone 4

vanaf:

€ 95,- p/mnd

Meer Apple

Samsung

i9000

Galaxy S

vanaf:

€ 25,- p/mnd

Meer Samsung

HTC

Desire

vanaf:

€ 23,95 p/mnd

Meer HTC

T-Mobile, pispaal in een campagne van Youp van ’t Hek tegen

helpdesks, scoort onverwacht hoog: tweede in de sector telecom. Lees

meer

De onderzoekers noemen het opvallend dat Tele2 als nieuweling gelijk

bovenaan staat. Blijkbaar wordt de prijs-kwaliteitverhouding een

belangrijker aspect van de dienstverlening gevonden dan bijvoorbeeld

de klantrelatie, concludeert Peter Verhoef van Rijksuniversiteit

Groningen. Volgens de hoogleraar lijkt het een direct gevolg van de

commotie rond het afrekenen per minuut, in plaats van per seconde. Hi

zou daarvoor bijvoorbeeld duidelijk voor afgestraft zijn.

Tip: alle afrekentrucs op een rijtje!

Sizz en Samsung voor vrouwen

Ouder dan 20 en jonger dan 40 en van het

vrouwelijk geslacht? Voor deze doelgroep wil Sizz

het leven makkelijker maken; op mobiel gebied dan

wel te verstaan. Gebruiksgemak en duidelijkheid

staan voorop bij deze nieuwe provider. Uitleg via

filmpjes bijvoorbeeld. En binnen en buiten de bundel

dezelfde tarieven. Maar pas op: dat geldt niet voor

internet! Getriggerd en nieuwsgierig naar Sizz? Lees hier meer

Ook mobieltjesfabrikant Samsung richt zich op vrouwen met de Galaxy

Ace met een exclusief tasje van modemerk SuperTrash. Lees hier hoe

je er aan komt

Tip: Toestelwijzer voor alle toestellen i.c.m. goedkoopste abonnement

Column Erwin Boogert: Beangstigende beelden uit Egypte

Wat een vreselijke dag was dat

eind vorige week, ‘s ochtends in

de trein op het traject Rotterdam -

Utrecht. Het in de trein

ingebouwde WiFi was kapot, net

terwijl ik het nodig had. Internet

was even stuk.

Lees hier de column van Erwin Boogert over een revolutie en onze

digitale kwetsbaarheid.

 

 

   Tarieven vaste telefonie aangepast

Voor wie het in de vorige nieuwsbrief ontgaan is: begin 2011 zijn de

tarieven van vaste telefonie aangepast.

Per 15 januari kost bellen vanuit huis naar een vast nummer bij KPN

evenveel als bellen naar een mobiel nummer en wel 9 cent per minuut

met een starttarief van 10 cent per gesprek.

Simyo
geregeld
€ 9,99 | € 6,99

     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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Tele2 paste per 1 februari dezelfde prijsstructuur toe, alleen zijn

klanten van deze prijsvechter iets goedkoper uit. Lees meer

Online wijzigde per 22 januari de beltarieven, maar laat het verschil

tussen vast en mobiel bestaan. Hier is alleen het starttarief omhoog

gegaan. Verder kunnen klanten met een Bellen Vaak abonnement nu

gratis bellen naar mobiele nummers van T-Mobile, Ben, Simpel en

Hyves. Zij betalen dan alleen het starttarief van 9,5 cent.

 

 

   Problemen nu voorraad internetadressen op is?

De voorraad internetadressen is op. Alle IPv4-adressen

zijn uitgedeeld aan partijen die de adressen nu nog

kunnen verdelen onder personen en bedrijven. Zal het

internet dan niet meer werken en zult u er iets van

merken?  Lees hier wat er moet gebeuren.

Op Internetten.nl kunt u in de detailinformatie zien in hoeverre uw

provider maatregelen heeft genomen om uw internettoegang ook in de

toekomst te garanderen. Benieuwd hoe we dat weergeven?

 

 

   Prijssnelheidstest januari

Het begint langzamerhand traditie te worden: bij Telfort en UPC krijgt u

het abonnement met de beste prijssnelheidsverhouding. Dat blijkt uit

de testresultaten van van de Internetten.nl iPing prijssnelheidstest

januari 2011.

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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De score is gebaseerd op de snelheid van een internetverbinding in

vergelijking met andere pakketten in dezelfde prijscategorie. Lees hier

welke abonnementen de hoogste score kregen.

UPC maakt alles(-in-1) eenvoudiger

Per 31 januari heeft UPC het productaanbod

vereenvoudigd. Wat zijn de belangrijkste

wijzigingen? Vier nieuwe Alles-in-1 pakketten,

twee nieuwe bundels incl. kabeltv en radio, drie

internetsnelheden, nieuwe naamgeving en het

UPC Op Maat Pakket is vervallen.

De nieuwe Alles-in-1 pakketten zijn te vergelijken en te bestellen via

Totaalwijzer. Het Voordeelpakket kost 45 euro per maand. Wie méér tv

of sneller internet wil, betaalt 10 euro extra en wie beide wil, betaalt 20

euro meer per maand. Er geldt een actiekorting van respectievelijk 5

en 10 euro gedurende de eerste 4 maanden. Lees meer

Tip: check hier de beschikbaarheid op uw adres

 

 

 

   Het nieuwe tv-kijken bij Ziggo

Kabelaar Ziggo heeft 'het nieuwe tv-kijken'

aangekondigd. Zo worden 5 van de 30 analoge

zenders uit de lucht gehaald om vanaf de zomer alle

klanten toegang te bieden tot HD-TV en programmagemist van de

publieke omroep, SBS en RTL.

Ziggo wil iedereen toegang geven tot nieuwere vormen van tv-kijken,

zoals uitgesteld kijken en video op verzoek. Wilt u gebruik maken van

de extra’s dan zult u wel zelf een settopbox moeten kopen, dit in

tegenstelling tot UPC. Lees hier meer over de veranderingen en de

kosten van de abonnementen.

Gebruikers van KPN Interactieve TV en Digitenne kunnen

later dit jaar ook BBC zenders ontvangen. Benieuwd welke

zenders waar bekeken kunnen worden?

Tip: check hier de beschikbaarheid van Ziggo op uw adres

 

 

U bent (gratis) geabonneerd met: {email}.

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.
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Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van een familielid of vriend

en wilt u zich aanmelden? Klik dan hier om u te abonneren.

 

© 1998 - 2011 Bencom BV
Bencom.nl | Disclaimer | Privacy | Adverteren | Contact
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