
  
 Gælder fra 1. januar 2023 

 Priser i DKK inkl. moms, hvis intet andet nævnes. 

Forbehold for individuelle forhold i de enkelte boligadministrationer, -foreninger, -afdelinger og evt. fejl. Side 1 af 2 

 

Priser og gebyrer hos Bolignet-Aarhus 
GENERELLE 
Regningsgebyr: Automatisk kortbetaling (ikke firmakort)  0,00 
Regningsgebyr: E-mail med betalingslinje  pr. regning 5,00 
Regningsgebyr: Brev med betalingslinje   pr. regning 59,00 
Betalingspåmindelse pr. regning 0,00 
Opkrævning pr. rykkermeddelelse pr. gang 100,00  
Omkostninger til inkasso pr. sag Individuel 
 
 

INTERNET 
Hastigheder og priser er individuelle pr. måned Individuel 
Oprettelse  0,00 
 

F-Secure Anti-Virus SAFE pr. måned 36,00 
F-Secure Anti-Virus TOTAL pr. måned 49,00 
 
 

KABEL-TV (TV via det runde antennestik i væggen) 
Grundpakken inkl. WebTV pr. måned 113,00 
Mellempakken (inkl. Grundpakken og WebTV) pr. måned 349,00 
Fuldpakken (inkl. Grundpakken, Mellempakken og WebTV) pr. måned 768,00 
Oprettelse/Pakkeskift/Flytning pr. gang 450,00 
Pakkeskift - haster pr. gang 900,00 
 
 

PLAYMAKER STREAMING TV (TV via internettet) 
Grundpakken pr. måned 113,00 
Mellempakken pr. måned 323,00 
Fuldpakken pr. måned 474,00 
Oprettelse/Pakkeskift/Flytning pr. gang 0,00 
Streaming via Playmaker app  0,00 
Streaming via TV-boks  pr. boks 1.199,00 
TV-boks forsendelse pr. boks 99,00 
 
 

ALLENTE STREAMING TV  
Der henvises til Allentes gældende priser på allente.dk/forening 
 
 

TELEFONI 
Telefoni Basis pr. måned 19,00 
Telefoni Fri Tale pr. måned 99,00 
Telefoniadapter (inkl. forsendelse) pr. oprettelse 499,00 
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Priser og gebyrer hos Bolignet-Aarhus 
TELEFONI 

Oprettelse af nyt nummer/Flytning af nummer til os  pr. gang 250,00 
Spærring (mobil, udland eller 90x numre) pr. oprettelse 125,00 
- Spærring (mobil, udland eller 90x numre) pr. efterflg. md. 0,00 
Banke På  0,00 
Saldomax  0,00 
Viderestilling (Opkald koster alm. samtalepris)  0,00 
Udspecificeret regning på Mine Sider  0,00 
Udspecificeret regning printet og sendt med post pr. stk. 50,00 
Hemmeligt nummer  0,00 
 
 

TELEFONI SAMTALEPRISER  
 Opkaldsafgift Dagspris Natpris 
Fra fastnet til fastnet 
 

25 øre/opkald 16 øre/min. 10,5 øre/min. 
Fra fastnet til mobil 
 

25 øre/opkald 99 øre/min. 99 øre/min. 
 
 Dagspris gælder mandag-lørdag kl. 8.00-19.30  
 Natpris gælder i øvrige tidsrum. 
 Opkaldsafgift gælder kun ved svar. 
 
 

MOBILTELEFONI 
Der henvises til Bolignet-Aarhus Mobil på bolignet-aarhusmobil.dk 
 
 

TEKNIKER & SERVICE  
Teknikerudkald til private husstande  pr. gang 1.395,00 

Teknikerudkald Basis service – Opstartsgebyr pr. gang 
ekskl. moms 3.500,00 

Teknikerudkald Prioritet 1: 3 timer onsite (2 timer inkl. transport) pr. gang 
ekskl. moms 2.650,00 

Teknikerudkald Prioritet 2: 24 timer onsite (2 timer inkl. transport)  pr. gang 
ekskl. moms 1.650,00 

Teknikerudkald Prioritet 3: 48 timer onsite pr. time 
ekskl. moms 866,00 

Teknikerudkald Overtidstillæg (Hverdage kl. 15.00-07.00) pr. time 
ekskl. moms 600,00 

Teknikerudkald Weekendtillæg (Lørdag kl. 00.01-søndag 23.59) pr. time 
ekskl. moms 600,00 

 
Yderligere priser fås ved henvendelse til Bolignet-Aarhus. 
 
Der henvises i øvrigt til Bolignet-Aarhus' til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. 
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