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20Mb/s ADSL Extra & Telefonie. Nu met €50 retour actie.

   Nieuw: Vergelijking kwaliteit internetverbinding

Vanaf begin mei kunt u op Internetten.nl de

kwaliteit van internetverbindingen vergelijken.

Deze nieuwe dienst is een aanvulling op de

huidige snelheidsmeting die alleen de

downloadsnelheid weergeeft.

Bij de nieuwe meting krijgen de

internetpakketten een kwaliteitsscore. Deze

score is een combinatie van de werkelijke

snelheid, gemeten door iPing, en de prijs van

het abonnement. Een hogere score geeft aan

dat een abonnement een goede snelheid

biedt in vergelijking met andere internet

abonnementen uit dezelfde prijscategorie.

Het bijzondere aan de kwaliteitsmeting op Internetten.nl is dat niet

alleen de abonnementen voor de internetpakketten vergeleken kunnen

worden, maar ook de combinatiepakketten zoals Internet + Bellen en

de zogenaamde Triple Play pakketten voor internet, bellen en tv van

één aanbieder.

Tip: Klik hier om de internetverbindingen met elkaar te vergelijken

(Bron foto: Photogeek Steven - Blogspot.com)

 

 

  

 

Actie van Online
Geld terug actie van Online
20Mb/s ADSL Extra &
Telefonie voor een vaste lage
prijs. Nu met € 50 retour.

Spotgoedkope site
Bij One.com een eigen site
voor slechts € 1,25 p/mnd.
Ruim 500.000 mensen gingen
u voor.

Kijk nu op Simonly.nl
Voor de voordeligste simonly
abonnementen.

Superactie bij Tele2
Razendsnel internet tot
20Mb/s en goed(koop) bellen.
Bestel hier en ontvang 6
maanden 50% korting!

Bespaar op uw
energierekening
Vergelijk het energieaanbod
op Gaslicht.com, stap over en
ontvang een actiekorting tot €
260!

 

Ben
regelmatig
€ 9,95 | € 6,95

Ben
vaak
€ 22,95 | € 14,95

Telfort
300 Sim only
€ 17,00 | € 8,95

Vodafone
Scherp 250
€ 7,95

Telfort
200 Sim only
€ 13,00 | € 6,95

     Meer Sim only

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier

Of kopieer deze URL: http://www.bellen.com/nieuwsbrief/vergelijken-kwaliteit-internetverbinding.html

   
mei 2009

 

   Aantal abonnees: 59.027 Reageren? telecomzine@bencom.nl   
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Nokia

5800

vanaf:

€ 17,- p/mnd

Meer Nokia

Nokia

N96

vanaf:

€ 24,95 p/mnd

Meer Nokia

Samsung

S5230

vanaf:

€ 14,95 p/mnd

Meer Samsung

   Internet op je mobiel: grote verschillen

Bent u één van de twee miljoen Nederlanders die mobiel internet op de

gsm heeft? Als u dat doet met een iPhone van T-Mobile heeft u het

snelste internet en de beste internettelefoon. Het web'n'walk

abonnement is goede tweede. Dat blijkt uit onderzoek van de

Consumentenbond, die alleen de abonnementen van Debitel, Telfort,

T-Mobile en Vodafone vergeleek. KPN/Hi, Rabo Mobiel en Ben werden

niet meegenomen, omdat de bond GPRS te langzaam vindt voor

mobiel internet.

Volgens het testteam zijn er grote verschillen tussen de beloofde

maximale en de gemeten snelheden. Lees hier welke providers de

snelheid wel of niet waarmaken.

De abonnementsprijzen ontlopen elkaar niet veel. Voor de meeste

abonnementen betaalt u 10 euro per maand, maar de totale kosten zijn

sterk afhankelijk van het toestel, belabonnement en de voorwaarden.

Raadpleeg de Belwijzer Mobiel om te weten te komen welke provider

voor u het voordeligst is!

 

Tip: bekijk het filmpje met uitleg over mobiel internet op je gsm

Gratis bellen op de iPhone met Skype

Sinds begin april is de Skype applicatie voor de

iPhone gratis te downloaden in de iTunes store van

Apple. Met Skype kan er over een

internetverbinding met behulp van Voice over IP

(VoIP) gebeld worden naar andere Skype

gebruikers. Het grote voordeel van dit zogenaamde

Skype-to-Skype bellen is dat dit geen belkosten met

zich meebrengt. Met Skype kan er dus goedkoop

internationaal gebeld worden. Ideaal voor het bellen

met familie die ver weg woont dus! Het is met Skype

ook mogelijk om naar gewone telefoonnummers te

bellen. Hiervoor worden echter wel kosten in

rekening gebracht. Lees hier het complete artikel over gratis bellen op

de iPhone.

Gerelateerde links:

Kijk hier voor onze review van de Apple iPhone

Skype applicatie iPhone downloaden (installatie iTunes is

hiervoor noodzakelijk)

Goedkoper bellen en sms'en in Europa

Goed nieuws voor vakantiegangers die deze zomer naar het

buitenland gaan! Wie een smsje vanaf het Spaanse strand of de

Franse camping stuurt, hoeft daar vanaf 1 juli nog maar zo'n 13 cent

voor te betalen. Een radicale verlaging. Nu betaalt u 55 cent per

bericht als u KPN klant bent. T-Mobile en Vodafone (Passport) zijn

goedkoper met resp. 36 cent en 29 cent.

Een belletje vanuit een EU land mag nog maar zo'n 52 cent per minuut

kosten en wanneer u gebeld wordt, kost het u ook minder. Voicemail

ontvangen is straks gratis en 'afrekenen per minuut' mag niet meer.

     Belwijzer (advies)
 

 

     Meer gratis toestellen
     Toestelwijzer

 

   

Bellen.com

Internetten.nl

Digitelevisie.nl

Totaalwijzer.nl
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Vakantiebellen.com

Breedbandgekte.nl

Energiewereld.nl
 

 

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
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Ook voor internet op de mobiele telefoon heeft de Europese

Commissie maatregelen getroffen die u behoeden voor nare

verrassingen achteraf. Welke dat zijn, leest u hier.

Tip: lees meer op Vakantiebellen.com

Column: Bedankt Europa, bedankt!!

“Lieve p&m alles goed hier maar het geld is op. Kun je me helpen? lfs

en een aai  voor  de hond”,  is  binnen een seconde naar  Nederland

ge-sms’t. Wat heeft dat in vredesnaam met Europa te maken?

Klik hier om de column van Erwin Boogert verder te lezen

 

 

   Tele2 'de beste' en 'de goedkoopste'

De providers Ziggo, Telfort, XS4ALL, KPN, Online, Tele2,  UPC en Het

Net zitten in de lift. Ze hebben bijna allemaal in de eerste twee

maanden van dit jaar hogere cijfers gehaald. Vooral Tele2 scoort goed

volgens de Consumentenbond.

Volgens de providermonitor levert Tele2 de beste

prijs/kwaliteitverhouding. Dat komt overeen met de TOP 5 van

Internetten.nl waar Tele2 al maandenlang aan kop staat bij de extra

snelle pakketten voor internet en bellen. Dat betekent dat Tele2 de

goedkoopste is volgens Internetten.nl.

Tip: Vergelijk Internet + Bellen  (+ TV) op TOTAALWIJZER.NL

 

 

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

 

U bent (gratis) geabonneerd met: $subst('Recip.EmailAddr')

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief of stuur een e-mail naar $subst('Email.UnSub')

Stuur deze nieuwsbrief door naar een familielid of vriend!

Deze kan zich hier abonneren
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