
 
 

Gammelt nummer – ny teknologi

ren tale – det er ren besked!
Spar minimumi kr. 1.500,- om året med bolig:net “Ren tale”. Alt hvad du behøver er en 
internetforbindelse - om det så er derhjemme, i  sommerhuset, eller på hotellet!
Inkluderet i dette abonnement er eksempelvis:
Vis og skjul nummer, Banke på, Telefonvækning, Viderestilling, Forstyr ikke, Integration 
af telefonsvarer med email og sms, Få telefonbeskederne direkte i din mailboks

TELEFONI

Spar endnu mere på dit telefonabonnement
Opret et bolig:net Ren Tale abonnement til kun kr. 49,- pr. måned. 
Herefter slipper du for at betale dyre minutafgifter ved opkald til 
danske fastnettelefoner. Sammenligner man med et normalt TDC 
abonnement kan du ved blot 3 minutters tale om dagen, komme 
til at spare penge.  

Styr dit abonnement
Hos bolig:net får du adgang til din egen portal på nettet. Via mit.
bolignet.dk kan du nemt og overskueligt administrere din konto, 
til- og fravælge telefonitjenester, aflytte beskeder, viderestille 
telefonsamtaler indstille din telefonsvarer og meget mere. Vi har 
sørget for, at brugervenligheden er helt i top – så du kan bruge din 
tid på at tale fremfor at taste.

Kom i gang med det samme
Ring til os på telefon 70 27 70 67 eller udfyld vedlagte porterings-
fuldmagt og send den til os,  så klarer vi resten.
Vi holder dig løbende informeret om, hvordan processen forløber.

Ren Tale Mobil - Ring billigt til mobiltelefoner
Ringer du meget til mobiltelefoner kan du spare mange penge. 
Stop med at bekymre dig om din telefonregning. For kun kr. 
129,- om måneden kan du nu ringe alt det du vil (op til 180 minutter 
om måneden) til mobiltelefoner i hele landet.

Ren Tale abonnement kr. 49,-

Ren Tale Mobil abonnement - 180 minutter kr. 129,-

Oprettelse af nyt telefonnummer kr. 100,-

Flytning af eksisterende telefonnummer kr. 199,-

Opkaldsafgift (kun gennemførte opkald) 25 øre

Takst til dansk fastnet Gratis

 For nybegyndere og it-eksperter

INTERNET

Danmarks bedste internethastigheder
Udviklingen indenfor it-teknologien går ufattelig hurtigt og hos 
bolig:net er vi hele tiden på kant med de nyeste teknologier og 
services. 

Vi passer på dig
Når du vælger bolig:net, er du altid sikret et driftsikkert og pålideligt 
internet. For at du altid skal kunne bruge dit net uden forstyrrelser 
og fejl, driftsovervåger vi netværket døgnet rundt – året rundt 
og samtidig er firewall, spam- og virusfiltre altid en del af vores 
internetløsninger.

Skulle uheldet alligevel være ude, kan vi tilbyde support i 
særklasse. Ingen tunge omstillingborde og ventetider – du 
kommer hurtigt i direkte kontakt med en af vores erfarne og 
professionelle rådgivere, der kan hjælpe og guide dig videre. 

Kom let igang med mit.bolignet.dk 
Vi har alle forskellige behov og krav til vores internetløsninger.
Med dette for øje, har bolig:net udviklet et koncept, hvor du får det 
bedste fra to verdener – du kan præcis vælge den hastighed og de 
funktioner, som du og din husstand har brug for. 
 
På serviceportalen mit.bolignet.dk kan du som ny bruger koble dig 
på blot ved at sætte din computer til og følge 3 simple trin. Derefter 
kan du skræddersy dit eget abonnement, så du f.eks. kan tilpasse/
ændre dine emailadresser, sikkerhedspakke og følge dit forbrug. 
Dette er ganske enkelt, da vi har sørget for at gøre mit.bolignet.dk så 
brugervenligt, at alle kan være med. 

256 / 256 Mbit kr. 65,-

512 / 512 Mbit kr. 99,-

1 / 1 Mbit kr. 149,-

2 / 2 Mbit kr. 189,-

5 / 5 Mbit kr. 299,-

10 / 10 Mbit kr. 399,-

høje hastigheder 
Få op til 10/10 Mbit/s ubegrænset forbrug og faste globale IP adresser - høj 
driftssikkerhed - 24 timers overvågning - let administration på mit.bolignet.dk - individuel 
portal med masser af serverplads til filer, dokumenter, emailadresser og hjemmeside - 
høj brugersikkerhed, firewall, spam- og virusfilter - smarte services - gratis support.
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bolig:net a/s Herlev Hovedgade 15, 2730 Herlev 
www.bolignet.dk info@bolignet.dk 

Tlf.: 70 27 70 67 Fax: 70 23 70 67  

  

Tilmeldingsblanket til telefoni hos bolig:net a/s  

For tilmelding til telefoni hos bolig:net a/s, skal den udfyldte blanket sendes med post eller fax til bolig:net a/s. Telefonab-
bonenter hos bolig:net a/s er underlagt abonnementsvilkår for telefoni, der kan findes på vores hjemmeside, hvor du 
desuden finder aktuelle priser samt en beskrivelse af de tilgængelige tjenester. Bemærk, at du ikke kan anvende telefoni 
fra bolig:net a/s, hvis du anvender en nødkaldsalarm eller ikke har en internetforbindelse i din bolig. 

 Jeg ønsker at tilmelde mig telefoni hos bolig:net.  

Dine kontaktoplysninger  

Anvend venligst tydelige blokbogstaver 

Navn   

Postadresse Gade/vej:                                                               nr:                          sal: th/tv: 

Postnr. og by   

Kontakttelefonnr.   Evt. mobilnr.: 

Evt. e-mail-adresse   

 

  

 Jeg ønsker at tilmelde mig Ren Tale MOBIL, der giver privatkunder adgang til at foretage opkald uden samtaleafgift 
til mobil-telefoner i Danmark hele døgnet. (180 min tale tid) 

 Jeg ønsker at oprette et nyt telefonnummer.                                                                     

 Jeg ønsker at flytte (portere) følgende telefonnummer: ___________________.  

Udfyld kun rubrikken herunder hvis du ønsker at flytte et evt. eksisterende telefonnummer fra en anden teleudbyder til bolig:net a/s. 
Bemærk at du selv skal opsige evt. særlige services på nummeret hos din nuværende teleudbyder, inden nummeret kan porteres, 
herunder ekstranumre, Duet, ADSL og lign. Du skal ikke selv opsige dit abonnement, da abonnementet opsiges automatisk ved 
portering. Der går op til 30 dage, inden nummeret porteres. Du modtager en bekræftelse med posten, når bolig:net a/s kender datoen 
for porteringen af nummeret. Ved at udfylde fuldmagten erklærer du dig indforstået med, at bolig:net a/s kan opsige dit abonnement 
hos dit nuværende teleselskab på det angivne telefonnummer. Fuldmagten er gældende i 6 måneder. Kontaktoplysninger du har 
angivet skal være de samme som fremgår af aftalen med nuværende teleudbyder. 

Nuværende teleudbyder  TDC  Tele2  Telia  Andet: 

 

 

 

Dato Underskrift 

 

Telefoni og internet til super lave priser!

OPRET DIG MED DET SAMME!
bolignet.dk
Tlf: 7027 7067

Velkommen til Bo42
 - boliger med kvalitet


