Vi har gjort

Måleraflæsning
til en LEG

Det er blevet lettere
AArhus vand tilbyder dig en række services,
som sparer dig for besvær, tid og penge.

Få besked om aflæsning
med SMS eller e-mail
Når du er tilmeldt vores SMS- eller
e-mail-service, modtager du en
besked, hver gang det er tid til at
indberette målertal.

Spar penge med Betalingsservice
Ved at tilmelde dig Betalingservice
slipper du for en tur til posthuset, og
din regning bliver altid betalt til tiden.
Du får stadig en opgørelse over dit
forbrug med Betalingsservice.

SMS-servicen er skræddersyet til
smartphones, og e-mail-servicen
er velegnet til alle med computere
eller tablets. Når du klikker på linket
i SMS’en eller i e-mailen, kommer
du direkte til selvbetjeningssiden.
Du behøver derfor ikke længere
at huske dit kundenummer og din
adgangskode.

Få dine penge via NemKonto
Skal vi udbetale penge til dig, er det
nemmest, hvis vi kan sætte dem
ind på din NemKonto. Du undgår at
modtage en check, som du skal i
banken for at indløse.

Det er let, enkelt og sikkert!
Nyt mobilsite
Med en smartphone kan du når
som helst tilgå vores nye mobilsite.
Her kan du følge med i dit forbrug,
indberette målertal, se din konto og
meget mere.

Godt for dig og miljøet
Vi arbejder løbende på at minimere
miljø- og energipåvirkningen fra
vores aktiviteter. Du kan hjælpe os
ved at tilmelde dig vores services,
så vi sammen kan spare papir,
tryksværte og energi.

Ja tak...
Jeg vil gerne
VÆRE med!
DU KAN tilmelde dig vores services sådan

Brug din smartphone til
at scanne koden* ) . Den
fører dig til mobilsitet.
Log på med dit
kundenummer og din
adgangskode.

Eller sådan

Gå til www.aarhusvand.dk
og log på med NemID eller
med dit kundenummer og
din adgangskode.

*) For at scanne koden skal du bruge en QR-scanner, som f.eks. ScanLife. Den og andre gratis scannere kan du

finde via bl.a. Apple App Store og Android Market.

På www.aarhusvand.dk kan du få
opdateringer om driftsforstyrrelser
og se, hvor og hvordan vi
arbejder. Du kan også booke en
tid til udskiftning af vandmåler
eller stille spørgsmål til vores
kundeservice via chat.

Aar hus Vand A /S
Kundeservice
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
Te l . 8 9 47 1010
kunde@aarhusvand.dk
w w w.a a r h u s v a n d.d k

Websitet har mange nyttige
informationer. Du kan f.eks. få
svar på, hvad du skal gøre, hvis
du får problemer med kloakken,
og under “Forbrug og regning”
kan du finde de seneste analyser
af det vand, vi leverer til dig. Her
finder du også en forklaring af
punkterne på en typisk regning.

