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Her er 
dine 

fordele

En aftale til fordel for dig

Dit boligselskab er kunde hos Mogens Daarbak A/S og har indgået en aftale 
med os om at give dig en række beboerfordele. Det betyder, at du opnår 
rabat på møbler, kontorartikler, elektronik, rengøringsprodukter og meget 
andet.

Vi har håndplukket et bredt og varieret udvalg af produkter med dig i tan-
kerne, så du nemt kan finde noget, der passer din smag og dine ønsker. 
Nedenfor kan du se de rabatter, du opnår, og på de følgende sider kan du 
se, hvordan du skal foretage dine indkøb. Samtidig finder du et udpluk af 
vores sortiment, som du kan lade dig inspirere af. 

God fornøjelse med dine indkøb! 

Med venlig hilsen
Mogens Daarbak A/S

20% rabat på udvalgte kontorartikler m.v. 
20% rabat på udvalgte forbrugsvarer m.v. 
20% rabat på udvalgte designermøbler
15-25% rabat på udvalgt belysning
 

Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte varer.
Der er ingen returret, fortrydelsesret eller ombytningsret på specialbestillinger og/eller specielt frem-
skaffede varer. Køber accepterer ved ordreafgivelse, at fremstillingen/fremskaffelsen påbegyndes straks, 
og at fortrydelses- og returret bortfalder. Korrekt modelvalg/farvevalg er købers ansvar og kan efter 
ordreafgivelse ikke ændres.
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Til kontoret og hjemmet

Mangler du printerpatroner eller måske en helt ny printer?
Kunne du bruge en smart krydderurtekrukke med tilhørende saks?
Vil du gerne give dine børn et sæt farveblyanter i alle regnbuens farver og 
i god kvalitet?

Med din beboerrabat hos Mogens Daarbak A/S er der ingen undskyldnin-
ger for ikke at have udstyret i orden derhjemme og på kontoret.
Vores brede sortiment byder på et stort udvalg af kontorartikler, papir-
varer, printere, blæk, emballage, elektronik, produkter til catering og 
husholdning, rengøringsprodukter og meget andet. Du kan derfor finde 
alt lige fra sugerør og post-its til opvaskemiddel og tablet covers på vores 
webshop og i vores butikker. 
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Sådan køber du

Ønsker du at købe eller forespørge på designermøbler og designbelys-
ning, skal du sende en e-mail til cgo@daarbak.dk eller gch@daarbak.dk.

Ønsker du at købe kontorartikler eller andre varer, skal du sende en 
e-mail til mol@daarbak.dk eller ringe på tlf. 25 50 70 22 for oprettelse af 
weblogin.
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