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Samsung D800 met gratis bluetooth headset i.c.m. Hi 25
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12 mnd Relax 200 voor
€ 21,- p/m (incl. 200 min.)
Vodafone Sim Only

Alles in één voor € 34,95!
Inclusief gratis bellen en
draadloos modem!
Voordeel: € 163,-. Actie:
gratis DVD-pakket!
Een eigen website?
€ 1,25 per maand bij
B-one
mail - domein - hosting
UPC ADSL Inruilweken
Ontvang € 50,inruilkorting voor het oude
ADSL en KPN abonnement.
Nu 3Mb internet én gratis
bellen voor € 29,95
Probeer @Home

KPN InternetPlusBellen
Kosten: € 34,95 per maand
Contractsduur: 1 jaar
Downloadsnelheid: 1,5 Mb/s
Aansluitkosten: geen
Installatie door monteur: € 49,95
Gratis bellen naar vast: weekend + nacht (tegen meerprijs
uitbreidbaar)
meer informatie

Bellen.com
Internetten.nl

Nokia 6230i

Combinatiepakketten van internet en bellen zijn enorm 'hot'. Omdat
nu 2 maanden vrijblijvend
Scarlet sinds vorige week ook een twee-in-één abonnement aanbiedt, is
proberen voor maar € 35,het tijd om de goedkoopste abonnementen van de drie grootste
Compuserve ADSL 2048
telecombedrijven eens op een rijtje te zetten.

Sony Ericsson T290i
tele2

vanaf € 2,75 per maand

KPN InternetPlusBellen

mobiel

e-zine

De nieuwste telefoon

@Home en UPC kwamen recent positief in het nieuws. De lezers
van het maandblad PC Consument hebben @Home namelijk als
beste internetprovider van 2005 gekozen. De andere
genomineerden waren chello en XS4ALL. @Home volgt hiermee
Planet Internet op. Het onderzoek werd gehouden onder circa
10.000 van de 40.000 lezers van het maandblad.

kpn

ericsson

Op telecomadvies nu een
gratis PC met 17"
TFT-scherm & een Sony
Ericsson T290i i.c.m. een
T-Mobile Flex abonnement

150 minuten voor € 8,95
(60% korting)

UPC heeft de datalimiet op al haar internetabonnementen
afgeschaft. De limiet van chello starter was tot voor kort 500
MB per kalendermaand. Bij chello easy was dit 1 GB. Daarnaast
heeft UPC de downloadsnelheid van chello easy verhoogd met
50%. De snelheid ging van 1024 Kbps naar 1536 Kpbs. De
uploadsnelheid van 256 Kbps is niet gewijzigd. Bovenstaande
veranderingen gelden ook voor de combinatieabonnementen
van internet en telefonie.

energie

Gratis PC en 17 inch TFT

- Kabelaars positief in het nieuws

adsl
bencom

ACTIES

Tele2 Compleet
Kosten: € 29,95 per maand
Contractsduur: 2 jaar
Downloadsnelheid: 4 Mb/s
Aansluitkosten: geen
Installatie door monteur: € 79,95

Het eerste jaar slechts
€ 9,95 per maand
Orange Free

2 jaar lang, 50% korting
op bundel + gratis toestel!
QuickNet Small Turbo
Downloaden: 5120 kbps
Uploaden: 1024 kbps
De eerste drie maanden
slechts € 14,95
easyMobile prepaid
Nu met € 10,bonustegoed. Bellen: 15
cent p/m. SMS: 6 cent
Direct ADSL van KPN
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Gratis bellen naar vast: weekend + nacht + avond (wel starttarief)
meer informatie
Scarlet One
Kosten: € 24,95 per maand
Contractsduur: 2 jaar
Downloadsnelheid: 1 Mb/s
Aansluitkosten: € 39,Installatie door monteur: gratis
Cash bedrag bij opzeggen huidige aansluiting: € 100,Gratis bellen naar vast: altijd bij meerprijs van € 10,- per maand
meer informatie
Kijk voor de beschikbaarheid en alle andere aanbieders op
Totaalwijzer.nl. Op deze site kunt u uiteraard ook terecht voor
combinatie-abonnementen van de drie grote kabelaars UPC, Casema
en @Home. Ook zij bieden internet met telefonie aan voor zo'n 25 à 30
euro per maand.
DIGITALE TELEVISIE

- Tele2 is KPN voor met internettelevisie
Tele2 biedt sinds deze maand naast telefonie en internet ook
internettelevisie aan. Hiermee is ze KPN, die ook grote plannen heeft
met een dergelijke dienst, voor. Het aanbod van Tele2 bestaat uit 32
zenders. In dit pakket zitten alle bekende zenders met uitzondering van
BBC 1 en 2. De Britse omroep wil deze zenders namelijk niet meer
commercieel verkopen. Ook KPN zal ze daarom niet uit kunnen zenden.
Internettelevisie van Tele2 is momenteel voor ongeveer 65% van de
Nederlandse huishoudens beschikbaar. Naast het reguliere
televisiepakket zal Tele2 ook de voetbalwedstrijden uit de eredivisie
blijven uitzenden.
Het pakket biedt verder nog een aantal noviteiten zoals het bestellen
van circa driehonderd series en films. Ook het op internet erg populaire
UitzendingGemist.nl zal binnenkort op televisie worden aangeboden.
Het totale pakket van internet, vaste telefonie en televisie kost bijna 45
euro per maand. Tot 2007 maakt voetbal deel uit van dit pakket,
daarna vraagt Tele2 10 euro per maand extra voor de live wedstrijden.
Een kostenmodel waarbij kijkers per wedstrijd kunnen betalen, wordt
ook overwogen.
- CeBIT 2006: trends voor de toekomst
Wat worden de nieuwe trends op electronicagebied? Het antwoord op
deze vraag werd begin maart op de CeBIT in Hannover gegeven. Wie
niet tot de circa 450.000 beursbezoekers behoorde, kan hier een korte
samenvatting vinden.

Direct ADSL van KPN nu
met € 220,85 voordeel!
Geen aansluitkosten en
gratis multi-pc modem
Casema bundel
bellen & internetten vanaf
€ 14,95 p/mnd
Het Net ADSL
ADSL Instap Surfen. De
eerste 6 maanden voor
€ 9,95 per maand. Geen
aansluitkosten en gratis
modem
12move ADSL Fast 2Mb
Een 2Mb verbinding voor
maar € 13,95 per maand
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
Tiscali ADSL
2 MB internet voor € 19,95
per maand. Geen
aansluitkosten! Evt. met
gratis bellen binnen NL!
Wanadoo ADSL Family
Supersnel internetten. Tot
20 Mb € 22,50 per maand
Scarlet One
Bellen en internetten via 1
abonnement! Gratis bellen
in Nederland en gratis
installatie aan huis!
Bel1649
Bellen vanaf 0 cent p/min
naar vaste nummers
Energie:direct
Bespaart u al op uw
energie? Pak nu de laagste
prijsgarantie! Nu gratis 25
euro energietegoed!
Budget Phone 1684
Gratis € 5,- beltegoed!
Tele2 Onbeperkt

Bellen voor 0 cent p/min.
- Dankzij HDTV zullen we een ongekend scherp beeld krijgen op onze
Tijdelijk 1e maand gratis
televisie.
- Over een jaartje kunnen we in Nederland mobiel televisie kijken. Dus
ook de commerciele zenders op een draagbare televisie.
- De DVD zal worden opgevolgd door Blu-ray en HD-DVD die een veel
grotere opslagcapaciteit hebben. Nu nog zo'n 40 tot 50 GB, in 2008 circa
200 GB.
- Mobiel internet zal dankzij hsdpa net zo snel worden als de
gemiddelde vaste breedbandverbinding nu.
- Mobieltjes krijgen een grote harde schijf en een fotocamera met een
zeer hoge resolutie.
- De PC wordt steeds meer een televisie, hi-fi systeem en
videorecorder in één.
- Supersnel internet wordt steeds gangbaarder met technieken als
ADSL2+ (circa 20 Mbit/s) en VDSL (tot 50 Mbit/s).
BENCOM NIEUWS

- Prijsvergelijking voor internet, bellen en tv op Totaalwijzer.nl
We hebben weer een nieuwe prijsvergelijkingsite: Totaalwijzer.nl. Op
de site kunt u de grote prijsverschillen zien tussen combinatiepakketten
van internet en telefonie, eventueel aangevuld met digitale tv. U
betaalt bij deze pakketten geen abonnementskosten meer voor de
vaste lijn en bent mede hierdoor in veel gevallen aanzienlijk goedkoper
uit.
Op de site zijn uitsluitend abonnementen opgenomen waarbij u nog
maar één aanbieder nodig heeft. Hierdoor ontbreken bijvoorbeeld de
Wanadoo-pakketten, waarbij u ook nog een KPN-abonnement nodig
heeft.
Naast de tariefvergelijking nemen gebruikerservaringen een
prominente plaats in op de site en komen de voor- en nadelen
uitgebreid aan bod. Surf naar Totaalwijzer.nl om te zien wat u kunt
besparen. Hiervoor is het invullen van uw postcode en huisnummer al
voldoende.

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
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ontleend. Adverteren in deze nieuwsmail? Mail naar: ezine-advertentie@bencom.nl
(C) 1998 / 2006 - Bencom BV

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