mit.bolignet.dk
- dit eget selvbetjeningsunivers

Internet i Bo42

Som kunde hos os, får du dit helt eget selvbetjenings-

univers, som vi kalder mit.bolignet.dk. Her kan du trygt og
ugeneret se grafer over din trafik, se opkaldslister eller ændre
hastighed hvis du skulle ønske det.

Vær på om 5 min.

Mit.bolignet.dk er enkelt opbygget og har kun de funktioner,
du som kunde har brug for. Hverken mere eller mindre. Den
enkle opbygning, giver dig et fuldstændigt overblik over dine
abonnementer og forbrug, når du har brug for det.

Hvem er vi?
Specialister i internet

bolig:net a/s er specialister i bredbåndsløsninger til boligforeninger 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.

Kundeservice
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, FAQ’s og meget andet på
www.bolignet.dk/kundeservice

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Få 2/2 Mbit
for 0 kr./md.

Internet

Fastnettelefoni

Velkommen til bolignettet

Fra 0 kr. pr. md.

Bo42 har sørget for, at du og resten af familien kan tilslutte jer

Snakker du som et vandfald eller ønsker du at ringe billigt til

lynhurtigt internet. Se hvilke hastigheder og priser vi kan til-

udlandet? Vi har helt sikkert et abonnement der passer til dig.

byde ved at følge de 3 simple trin nedenfor under Tilslutning.

Få det fulde overblik over vores abonnementer når du tilslutter
dig, eller besøg bolignet.dk for mere information.

Hvad skal jeg vælge?

Medfølgende tjenester

Når du vælger internet hastighed på fibernet, er dine
muligheder næsten uendelige. Med utrolig høj upload

Vis nummer, banke på, telefonsvarer, mulighed for

hastighed, er der ingen grænser for hvor store mængder data

blokering af specifikke telefonnumre, viderestilling, forstyr

du kan sende. Jo mere krævende ting, jo højere internet

ikke og meget andet.

hastighed bør du vælge.
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Mbit download
2 Mbit upload
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Mbit download
10 Mbit upload
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Mbit download
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Forbrugsafregnet
Betal kun for
for det du snakker

Snak så meget
du vil til fastnet
for en fast pris

0 kr. pr.md

129 kr. pr.md

149 kr. pr.md

199 kr. pr.md

0 kr. pr.md

49 kr. pr.md

99 kr. pr.md

Tilslut og bestil

Tilslut og bestil

Tilslut og bestil

Tilslut og bestil

Ring 70 27 70 67

Ring 70 27 70 67

Ring 70 27 70 67

Oprettelse 250 kr.
Min. pris i 6 mdr.: 250 kr.

Oprettelse 250 kr.
Min. pris i 6 mdr.: 1024 kr.

Oprettelse 250 kr.
Min. pris i 6 mdr.: 1144 kr.

Oprettelse 250 kr.
Min. pris i 6 mdr.: 1444 kr.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris i 6 mdr.: 99 kr.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris i 6 mdr.: 393 kr.

Oprettelse 99 kr.
Min. pris i 6 mdr.: 693 kr.

Tilslutning
Så nemt er det!
1. Tilslut et almindeligt netværkskabel imellem
din computer og internetstikket i din bolig.

Snak så meget
du vil til danske fastnetog mobilnumre

Trådløs router
Opsat og klar
til brug!

599 kr.

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

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.

forbindelse og er lige til at tilslutte.
De 2 simultane antenner giver dig en fantastisk rækkevidde, og trådløse hastigheder helt op til 400 Mbit/s, så hele
familien kan være på samtidig uden problemer.
Bestil en af vores routere under oprettelsen, ved at ringe

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

70 27 70 67 eller ved at skrive til info@bolignet.dk

