
Prøv det gratis
og uforpligtende

i 14 dage!

Internet i
boligforeningen!

Vær på om 5 min. med...



Velkommen til bolignettet
Din forening har sørget for, at du og resten af familien kan til- 
slutte jer lynhurtigt internet. Se hvilke hastigheder og priser vi 
kan tilbyde dig ved at følge de 3 simple trin nedenfor.

Internet

Slip din forbindelse fri
Med en trådløs router får du fuldt udbytte af din bolig:net 
forbindelse, så ikke blot din computer men også smartphone 
og tablet kan komme på nettet. Køber du en router hos os, 
klargører vi den for dig, så den passer perfekt til din 
forbindelse og er lige til at tilslutte.

Bestil en af vores routere under oprettelsen,  ved at ringe
70 27 70 67 eller ved at skrive til info@bolignet.dk

Trådløse routere

mit.bolignet.dk
Som kunde hos os, får du dit helt eget selvbetjenings-
univers, som vi kalder mit.bolignet.dk. Her kan du trygt og 
ugeneret styre alle indstillinger, uanset om det er internet, 
telefoni, webhotel eller andet.

1. Tilslut et almindeligt netværkskabel imellem 
din computer og internetstikket i din bolig.

2. Gå ind på mit.bolignet.dk og vælg den
hastighed, der passer til dit behov og økonomi.

3. Genstart din computer og du vil nu kunne 
benytte internettet.

Har du problemer med tilslutningen eller har du spørgsmål, 
så giv os endelig et kald på 70 27 70 67.

Tilslutning
Så nemt er det



- med 4G data og fri SMS
bolig:net Mobil tilbyder mobiltelefoni til de helt rigtige priser og 
giver dig frihed til at vælge den løsning, der passer bedst til dig 
og din familie. Vi har et stort udvalg af pakker, så vi er ret sikre 
på, at vi har en der passer til netop dit behov. Find dit 
foretrukne pakke på bolignet.dk

Mobiltelefoni

Tag bolig:net med dig
Har du brug for internet til din computer eller tablet når du er 
på farten, så kan vi tilbyde dig mobilt bredbånd med lynhurtig 
hastighed. Vi har pakker fra 69 kr. om måneden og alle 
inkluderer naturligvis adgang til 4G hastigheder op til 71 Mbit. 
Se mere på bolignet.dk

Mobilt bredbånd

Fra 0 kr. pr. md.
Snakker du som et vandfald eller ønsker du at ringe billigt til 
udlandet? Vi har helt sikkert et abonnement der passer til dig. 
Få det fulde overblik over vores abonnementer når du tilslutter 
dig, eller besøg bolignet.dk for mere information.

Fastnettelefoni

Derfor bolig:net Mobil
       Bedste dækning med Danmarks stærkeste mobilnet

       Ingen binding - vi vil kun have tilfredse kunder

       Ring gratis til andre bolig:net mobiler

       Få adgang til film, TV og underholdning til en god pris

Medfølgende tjenester
Vis nummer, banke på, telefonsvarer, mulighed for 
blokering af specifikke telefonnumre, viderestilling, forstyr 
ikke og meget andet.



Professionelle medarbejdere
Vi arbejder hver dag målrettet for, at du som kunde føler dig i 
trygge hænder hos os.

Her er, hvad du kan forvente.

       Vi behandler din sag professionelt og seriøst

       Vi rådgiver dig til den bedste løsning

       Vi lytter til dig og svarer dig hurtigt

       Vi tager kritik, konstruktivt

Vi er glade for alle vores kunder, og hver dag arbejder vi hårdt 
på at blive endnu bedre. Så har du ris eller ros, hører vi rigtig 
gerne fra dig!

Sådan arbejder vi

Specialister i internet
bolig:net a/s er specialister i bredbåndsløsninger til boligfore-
ninger og private. bolig:net er grundlagt i 2001, og er i dag en 
af Danmarks dygtigste virksomheder på området.

Vores fortsatte vækst skyldes vores evne til at omsætte 
kompliceret teknologi til enkle og brugerorienterede løsninger, 
som vi kombinerer med dedikeret og kompetent kundeservice 
og konkurrencedygtige priser. 

Hvem er vi?

Hvad kan vi gøre for dig?
Har du glemt dit kodeord, ønsker du at ændre hastighed eller 
har du spørgsmål omkring en faktura?

Find vejledninger, FAQs og meget andet på
www.bolignet.dk/kundeservice

Kundeservice

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer


