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INFORMATION TIL ALLE BEBOERE

 DER ER NOGET

 STORT PÅ VEJ

TIL DIN EJENDOM

e LÆS MERE...
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 TILLYKKE MED DET NYE 

 LYNHURTIGE INTERNET 

Tænd din computer og  
tilslut den til internet- 
stikket i din bolig med  
et almindeligt netværks-
kabel.

1 2 3
Åbn en internetbrowser  
(fx Explorer, Firefox 
eller Chrome), gå ind på 
start.bolignet.dk  
og vælg dine ønsker.

Når du har oprettet dig, 
er dit nye lynhurtige 
internet straks klar til 
brug. Du ønskes rigtig 
god fornøjelse!

Din forening har været så flink at sørge for, at du kan få lynhurtigt og  
stabilt internet. Så det bliver ekstra sjovt, når du vil surfe, game online 
eller streame film, serier og musik i højeste kvalitet.

Følg 3 simple trin for at se hastighed og pris – og komme i gang:
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 TILLYKKE MED DET NYE 

 LYNHURTIGE INTERNET 

OVERBLIK OG NEM
BETJENING
MED BOLIG•NET APP

Download vores app (fra App  
Store eller Play Butik) til din mobil 
eller tablet. Så kan du let styre dit 
abonnement, se driftsstatus og 
forbrug, finde fakturaer, kontakte 
kundeservice og meget mere.

KØB ROUTER TIL
TRÅDLØST
INTERNET (WIFI)

Med en trådløs router har du 
fuld bevægelsesfrihed i hjem-
met, og får også din mobil og 
tablet på nettet. Vi forbereder 
routeren til dit internet, så den 
er klar til brug ved modtagelse.

Bestil routeren ved oprettelse 
eller kontakt os på: 
 
70 27 70 67
info@bolignet.dk

mailto:info%40bolignet.dk?subject=


 VELKOMMEN TIL BOLIG•NET

70 27 70 67 • info@bolignet.dk • www.bolignet.dk

VI ER KLAR TIL
AT HJÆLPE DIG

Kunne du godt bruge lidt hjælp til det 
tekniske, har du glemt dit password eller 
har du spørgsmål til fakturaen? Så gå 
ind på vores side med vejledninger og 
typiske spørgsmål:

bolignet.dk/kundeservice

Eller kontakt vores kundeservice:
70 27 70 67
kundeservice@bolignet.dk

LIDT OM OS

BOLIG·NET er en dansk virksomhed, 
grundlagt i 2001. Vores speciale er at 
servicere private husstande og bolig- 
foreninger med hurtigt og sikkert  
internet til lav pris.

Vi elsker at bruge avanceret teknologi  
til at skabe enkle løsninger, der gavner 
dig i hverdagen, og giver dig mest muligt 
for pengene.

Vi er super stolte af at være den bedst 
bedømte internetudbyder på Trustpilot. 
Den position gør vi alt for at holde.

Topscore på Trustpilot
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