Vigtig information
fra din nye internetudbyder
- til beboerne i Store Hus December 2020

For English – please ask a neighbor for help or call our customer service.

Kom godt i gang med internet fra Bolignet-Aarhus
Vi ser frem til at være jeres nye internetudbyder fra 1. februar, og til at Store Hus bliver medlem i vores
non-profit forening. Dette giver dig mulighed for lynhurtigt og billigt internet, TV, telefoni (fastnet og
mobil) og fordelagtige Anti-Virus sikkerhedspakker fra F-Secure.
Vi byder jer velkommen med gratis internet i februar, og du finder mere information om nedenstående
på bolignet-aarhus.dk/storehus:


Hvordan du får gratis internet – uden forudbestilling.



10% rabat på trådløse routere i Bolignet-Aarhus WEBSHOP med rabatkoden Storehus10.



IP-TV, der kan streames fra en app til fx iPad eller computer – med 0 kr. i oprettelse.



Billig telefoni med gratis gebyr på oprettelse/flytning ved bestilling senest 28. februar.



Nedetid 1. februar kl. 7.00-12.00 pga. teknisk arbejde. Hold øje med bolignet-aarhus.dk/storehus.

Du får gratis internet ved at forbinde din computer/router til internetstikket med et internetkabel og
genstarte udstyret - hvorefter du skal registrere dig på Mine Sider. Vælg en af disse hastigheder:

Pris/mindstepris forudsætter automatisk kortbetaling, ellers koster hver regning 5 kr./e-mail og 59 kr./brev.

Kundeservice hjælper dig på 82 50 50 50 | support@bnaa.dk
Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Der er åbent mandag-fredag kl. 10-19 og lørdag kl. 12-15.
Vær i øvrigt opmærksom på, om du selv skal opsige evt. internetabonnementet fra Fibia.
Du ønskes en rigtig god dag.
Med venlig hilsen
Bolignet-Aarhus

facebook.com/bolignetaarhus.dk

Høje Taastrup Boulevard 53, 1.05 | 2630 Taastrup | cvr 26184355 | bolignet-aarhus.dk

Internet kan ikke forudbestilles, da det bestilles direkte fra internetstikket i boligen.

Bolignet-Aarhus fmba | Elkjærvej 30-32, st | 8230 Åbyhøj | support@bnaa.dk | 82 50 50 50

Vælg din nye hastighed på Mine Sider på mit.bolignet-aarhus.dk

