Til beboerne i Østerhøj

Kære beboere i Afd. 5 Paludan Müllers Vej

English: bnaa.dk/guides

Velkommen til Bolignet-Aarhus
Fra den 1 maj 2022 betaler du for internet via huslejen - dette er vedtaget på jeres
seneste afdelingsmøde. Hvis du ikke allerede er kunde ved Bolignet-Aarhus, kan du i
denne folder se hvordan du aktiverer/bestiller din nye internetforbindelse.
Hvis du ønsker trådløst internet, skal du selv have en trådløs router. Køb den evt. på
shop.bnaa.dk
Har du spørgsmål så kontakt kundeservice på 82 50 50 50 | support@bnaa.dk.
Vi ser frem til at være din nye udbyder.

Anti-Virus
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Billigt og lynhurtigt internet

Sådan bestiller du din nye internetforbindelse
1. Tilslut computer/router til
internetstikket i din bolig.
Vær obs på, at internetstikket fra BolignetAarhus kan se anderledes ud. Hør evt. nabo
eller varmemester, hvor stikket er placeret.

2. Åbn en internetbrowser
Skriv mit.bnaa.dk i feltet.

3. Klik på Bestil her

4. Bekræft din adresse
Vær 100% sikker på, at hele
adressen er 100% korrekt.

5. Skriv dine kontaktinformationer

De til enhver tid gældede priser vises på mit.bnaa.dk. Forbehold for fejl.
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6. Vælg de ønskede produkter
Vælg dato for aktivering af
hastigheden.

7. Vælg betalingsmåde
Automatisk kortbetaling:
Fremover trækker vi dit abonnement på betalingskortet den
sidste bankdag i hver måned.
E-mail med betalingslinje:
Du sørger selv for at betale hver
måned i din netbank.
Betalt via huslejen:
Denne betalingsmåde kan kun
benyttes til 80/80 mbit/s.
Gå til punkt 10, hvis du vælger e-mail med betalingslinje eller betalt over
huslejen.
Kontakt kundeservice, hvis du ønsker en regning pr. brev.

8. Skriv dine kortoplysninger

De til enhver tid gældede priser vises på mit.bnaa.dk. Forbehold for fejl.
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9. Bekræft din bestilling med NemID/MitID – der er to måder:
NemID/MitID
I forbindelse med oprettelsen skal
du taste dit NemID /MitID (brugerID og adgangskode). Herefter
bekræftes dette via appen.
SMS kode og kodeord
Du modtager en engangskode på
SMS, der skal indtastes sammen
med dit eget kodeord.
Dette forudsætter, at du har
oprettet et kodeord hos Nets.
Læs mere på bnaa.dk/sms
Når kodeordet er oprettet, kan du færdiggøre bestillingen.
10. Accepter salgs- & leveringsbetingelserne, og klik på bekræft
bestilling.
11. Dine produkter er nu bestilt,
og der er internet hos dig i løbet
af et par minutter.

God fornøjelse med internet fra Bolignet-Aarhus.

De til enhver tid gældede priser vises på mit.bnaa.dk. Forbehold for fejl.
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