Prøv vores forening – vi tilbyder
Bolignet til boligforeninger,
kollegier og mange flere…
Bolignet-Aarhus er en non-profit forening, der leverer og servicerer
informations– og kommunikationsveje til det digitale hjem.
Ydelserne leveres på kundernes præmisser effektivt, brugervenligt
og prismæssigt favorabelt.
Vores mål er at være den mest troværdige og loyale samarbejdspartner – og give vores medlemmer og kunder det, de efterspørger
– til bedst mulig kvalitet og billigst mulig pris.

bolignet-aarhus.dk

Når en boligadministration eller boligafdeling er på udkig efter
fordelagtigt tv, internet eller telefoni til beboerne, er det værd
at gå efter en troværdig udbyder, der er specialist i bolignet og
som er en non-profit forening, der ikke skal tjene penge.
Vores beboerdemokratiske forening ejes af medlemmerne, der
samtidig er vores kunder og beboere.
Bolignet-Aarhus er landsdækkende, har fokus på personlig
kundeservice, og så tilbyder vi fleksible løsninger på et stabilt
netværk med høj oppetid.
Vi har kendskab til jeres udfordringer - og det er en fordel for jer.

Vi valgte Bolignet-Aarhus, bl.a. fordi prisen er så konkurrencedygtig sammenlignet med
de andre tilbud på markedet. Og så er det også vigtigt for os, at det er en non-profit virksomhed. Det giver altså en tryghed at vide, at ingen skal tjene på det her!
Allan Werge, direktør Al2bolig

Det er let at samarbejde med os
Der er mange samarbejdsfordele ved at vælge en mindre og ikke-kommerciel
udbyder som os.
Stabilt prisniveau er en vigtig parameter
og det styrker loyaliteten og troværdigheden i samarbejdet.
Prøv et uforpligtende Servicebesøg
måske er der penge at spare for de enkelte boligafdelinger.
Vi gør det let at skifte til os
der er ikke behov for så mange møder og masser af papirarbejde.
Lettere beboeradministrationen
vi håndterer fx beboertilmelding 0-100%.
Det behøver ikke være en stor investering
vi kan fx overtage eksisterende anlæg eller tilbyde nyt.
Det bedste for jer
vi leverer og servicerer tekniske løsninger på både fiber, PDS og coax.
Døgnovervågning 24/7/365
giver et driftsikkert og stabilt netværk.
Brug for mere?
vi tilbyder også bl.a. videoovervågning, adgangskontrol (ADK)
og netværk til fællesrum og vaskerier.

Vi har været kunde og medlem hos Bolignet-Aarhus i en årrække, og da valget af ny
kabel-tv leverandør tilbød sig, var vi ikke i tvivl. Det er vidunderligt, at vi kan give beboerne billigere tv, bedre vilkår og pakkevalg. Meget af det tekniske udstyr var efterhånden
udtjent, vi har fået god sparring i denne forbindelse og selve løsningen er vi rigtigt glade
for – både teknisk og økonomisk.
Det vigtigste for os, er at få mest muligt medindflydelse på indholdet af tv-pakkerne og
priserne. Det har stor betydning for os, at der hverken i dag eller i fremtiden skal drives
profit på medlemmerne i Bolignet-Aarhus.
Søren Ahlers, formand, Skjoldhøj Kollegiet

Det allerbedste til beboerne
Ét sted at henvende sig med spørgsmål
- Bolignet-Aarhus kundeservice på 82 50 50 50 og info@bnaa.dk
Fokus på at give kunderne en personlig betjening
100% dansk kundeservice - vi taler dog også engelsk
Hurtige dokumenterede svartider - giver kortere ventetid på telefonen
Kompetent teknisk service og support
Døgnåbent på “Mine Sider” med selvebetjeningsmuligheder
Mulighed for at få knivskarpt tv, lynhurtigt internet og billig telefoni

Lynhurtigt internet
Stabilt og driftssikkert internet med høj
oppetid - er vigtige parametre, når der skal
vælges internetudbyder. Vi tilbyder døgnovervåget netværk og symmetrisk upog download, hvilket betyder at der sendes og modtages med samme hastighed.
Beboerne kan selv opgradere på “Mine
Sider”, og forbindelsen er flatrate med
ubegrænset forbrug - til en fast lav pris.
Vi har forskellige internethastigheder til
forskellige behov.

Knivskarpt tv
I kan tilbyde beboerne knivskarpt tv hos
Bolignet-Aarhus i bedste kvalitet – igennem antennestikket i væggen. Og vi kan
levere kabel-tv på både nyt eller eksisterende anlæg. Vi tilbyder flere forskellige
kabel-tv pakker – og der er noget for alle
– børnekanaler, masser af sport, diverse
serier, dokumentar og selvfølgelig nyheder.
Vil du se kanalerne på flere tv i hjemme,
koster det ikke ekstra – og vores priser er
meget konkurrencedygtige.

Her i boligforeningen har vi samarbejdet med Bolignet-Aarhus siden 2001. Vi har valgt
dem af mange årsager, men ikke mindst fordi der er så stor fleksibilitet i samarbejdet.
Både for os som organisation og for vores beboere.
Palle Jørgensen, direktør, Boligforeningen Ringgården

