Din digitala entré till kvarteret du jobbar i
Välkommen till Kuno! Genom appen Kuno blir det enklare, roligare och smidigare att
verka på din arbetsplats och i området runt den.
I våra kvarter sker varje dag en stor mängd händelser och aktiviteter som kan ge din
arbetsdag mervärde. Vi vill göra det enkelt för dig att ta del av och bidra till allt som
händer i just ditt område och därför har vi tagit fram Kuno, en app som skapar
gemenskap, översikt och bättre kommunikation.
Genom att koppla ihop dig med Kuno blir din arbetsmiljö smidigare, roligare och mer
belönande. Oavsett om det handlar om att boka en konferenslokal, få ett bättre pris på
lunchen, erbjudanden från gymmet eller helt enkelt komma i kontakt med någon hos
oss på AMF Fastigheter finns allt samlat i Kuno.

KOM IGÅNG MED KUNO!
ned appen
1 Ladda
Ladda ned Kuno gratis från App Store
(iOS) eller Google Play (Android).

ett konto
2 Skapa
Tryck på knappen ”Skapa ett konto”

och följ anvisningarna. Välj område
och därefter företaget du arbetar på.

Vid frågor, vänligen kontakta: kuno@amffastigheter.se

3 Godkänn
När du skapat ditt konto

godkänner du användaruppgifterna via ett
verifieringsmail. Därefter
bekräftar en ansvarig på
ditt företag din access till
Kuno. Klart!

The digital entrance to your neighborhood
The Kuno app makes it easier and more fun to be at work and spending time around
your workplace.
There are a lot of things happening in and around our buildings that can enhance
your days at work. We want to make it easy for you to take part in and contribute to
everything going on in your specific area, which is why we developed Kuno, an app that
brings people together, gives you a local overview and enables better communications.
By connecting with Kuno, your work environment becomes smoother, more enjoyable
and more rewarding. If you want to book a conference room, get a great lunch deal,
receive an offer from the gym or simply get in touch with us here at AMF Fastigheter
- it’s all gathered in Kuno.

GET STARTED WITH KUNO!
the app
3 Verify
1 Download
When you have created your
Download for free from App Store
(iOS) or Google Play (Android).

an account
2 Create
Click ”Create an account” and

follow the instructions. Select your
area and then enter your company.

account, you will need to
verify the information which
is sent to your email. Wait for
managerial approval and then
you will have access to Kuno.
All done!

If you have any questions, please contact: kuno@amffastigheter.se

