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Alles-in-1 van UPC: de eerste 3 maanden € 35,- p.m.

   Alternatieven voor duur mobiel internet

U heeft het vast gehoord, er zijn zelfs

Kamervragen over gesteld: KPN, Vodafone en

T-Mobile maken mobiel internet duurder. Nieuwe

klanten moeten dieper in de buidel tasten als ze

via hun smartphone het net op willen. Toch zijn er

alternatieven waardoor u flink kunt besparen op

deze kosten. Lees de tips.

Welk data-abonnement past het best?

Internetten op je telefoon was de afgelopen jaren

eigenlijk best goedkoop. Nu we allemaal verslaafd

zijn, gaan de telecombedrijven de kosten eens flink

omhoog gooien. Welk abonnement past nu het

best bij u? 

Editie.nl zocht het uit met behulp van Bellen.com.

Lees het bericht en bekijk de uitzending hier.

Column: Kabelaars gierend van het lachen over de grond

Column Erwin Boogert - Nederland schakelt

massaal over op mobiel internet. En wat doen KPN,

T- Mobile en Vodafone? Ze maken breedband in de

lucht schandalig veel duurder. De consument heeft

  

 

iPhone 4 met korting
Nu de eerste 3 maanden
100% korting op je
i-abonnement. Bestel direct
op t-mobile.nl.

Samsung Galaxy S II
Nu 6 maanden mobiel
internetten en bellen voor
€ 25,- /mnd. Bestel direct op
kpn.com.

Ben regelmatig
250 min/sms voor voor € 6,99
per maand. Actie: 50%
korting op internet bundel.

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

Nu op Simonly.nl
Simyo Sim Only v.a. € 2,99
per maand maandelijks
opzegbaar.

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
€ 5,85 | € 5,36

Telfort
300 sim only
€ 10,95 | € 7,95

Ben
regelmatig
€ 9,99 | € 6,99

Simyo
geregeld
€ 9,99 | € 6,99

Telfort
400 sim only
€ 14,95 | € 11,95

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

   
augustus 2011
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Samsung

Galaxy S

vanaf:

€ 19,13 p/mnd

Meer Samsung

Samsung

Galaxy S

II

vanaf:

€ 31,63 p/mnd

Meer Samsung

Apple

iPhone 4

16GB

vanaf:

€ 77,- p/mnd

Meer Apple

het maar te pikken. Maar er gloort hoop. Geen

beter moment dan nu voor een revolutie in

operatorland. Lees hier de volledige column.

 

 

   Prijssnelheidstest juli

Voor de 17e keer staat Telfort op de eerste plaats

in de Internetten.nl & iPing prijssnelheidstest voor

wat betreft de internetabonnementen. In de overige

categorieën zijn een aantal verschuivingen te

zien. Zo heeft de prijsvechter bij Internet en bellen

de eerste plaats moeten afstaan aan Tele2 en

behaalt UPC de beste resultaten bij 3-in-1.

De prijssnelheidsscore is gebaseerd op meetresultaten van klanten

van de providers, in verhouding tot de totale kosten in het eerste jaar

van het abonnement. Tot voor kort werden de abonnementen

ingedeeld in verschillende prijscategorieën, sinds juni staan ze in één

overzicht. Nieuw is dat we nu ook rekening houden met het verschil in

snelheid wat er gemeten wordt door klanten, en wat aanbieders zelf

zeggen dat ze kunnen halen. Providers die een nauwkeurige opgave

geven van hun snelheden, worden daarvoor beloond in de score!

Benieuwd wie het beste scoort? 

 

 

   Deze maand: internet, bellen en tv acties

Voor de maand augustus hebben we de beste

aanbiedingen voor internet, bellen en tv weer op

een rijtje gezet. Hiermee worden de goedkoopste

abonnementen van Nederland bedoeld die daarom

in de TOP 5 op Bellen.com, Internetten.nl en

Totaalwijzer.nl staan. U vindt ze hier.

 

 

 

   Interactieve HD ontvangers Ziggo tijdelijk uitverkocht

De Interactieve HD recorder van Ziggo is

uitverkocht. De ontvanger die voor 99 euro

kon worden besteld (normale prijs 459

euro) bij Alles-in-1 zal pas in november weer

leverbaar zijn. Een 'gewone' decoder is nog

wel te bestellen voor 49 euro. Door het grote succes van de actie is

het bedrijf door alle voorraden heen.

De enorme vraag naar digitale decoders hangt waarschijnlijk ook

samen met de aankondiging van nieuwe HD kanalen en het schrappen

van vijf analoge kanalen, waarover veel klachten binnenkwamen. Ook

over het staken van de landelijke doorgifte van alle regionale

omroepen krijgt Ziggo veel kritiek.

     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
 

 

Telecom e-zine is een uitgave
van Bencom BV. De
genoemde tarieven en acties
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Grote zenderuitbreiding bij UPC

Gaat kabelbedrijf Ziggo een aantal regionale

omroepen schrappen, UPC voegt per 1

september juist regionale kanalen toe. UPC

zegt nog voldoende ruimte op het

kabelnetwerk beschikbaar te hebben zonder

daarvoor het analoge zenderaanbod in te

krimpen.

De kabelaar gaat niet alleen alle regionale omroepen digitaal

doorgeven, ook het HD-aanbod wordt uitgebreid met o.a. BBC One.

Lees hier meer over de zenderuitbreiding.

Wie nog wil profiteren van drie maanden voordeel op het Alles-in-1

Voordeelpakket heeft nog een paar dagen de tijd. De actie loopt tot 21

augustus. Liever geen extra apparatuur of afstandsbediening? Kies

dan voor een CI+ Module, ook hier geldt een aanbieding. Huhh? Wat

voor module? Lees hier de voor- en nadelen.

Tele2 breidt Interactieve TV uit

Bij Tele2 is het sinds kort mogelijk het

zenderpakket van interactieve televisie uit te

breiden met 20 extra tv zenders. Voor een

introductieprijs van 5 euro extra per maand heeft

men daarmee de beschikking over ruim 60 digitale

televisiezenders. Daarnaast is het

basiszenderpakket uitgebreid met BBC 1 en 2. 

Tot 5 september biedt de provider Televisie, Internet & Bellen het

eerste halfjaar aan voor 20 euro per maand, daarna kost dit

combinatiepakket 40 euro. Hiermee staat Tele2 op de eerste plek in de

TOP 5 op Totaalwijzer.

 

 

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.

 

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. Klik hier om uw e-mailadres te wijzigen.
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