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En aftale til fordel for dig
Din arbejdsgiver er kunde hos Mogens Daarbak A/S og har indgået en aftale med os 
om at give dig en række fordele. Det betyder, at du opnår rabat på møbler, kontorar-
tikler, elektronik, rengøringsprodukter og meget andet.

Vi har håndplukket et bredt og varieret udvalg af produkter med dig i tankerne, 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

Her er 
dine 

fordele

Rabatten gælder ikke i forvejen nedsatte varer.
Der er ingen returret, fortrydelsesret eller ombytningsret på specialbestillinger og/eller specielt  
fremskaffede varer. Køber accepterer ved ordreafgivelse, at fremstillingen/fremskaffelsen påbe-
gyndes straks, og at fortrydelses- og returret bortfalder. Korrekt modelvalg/farvevalg er købers 
ansvar og kan ikke ændres efter ordreafgivelse.
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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 medarbejderrabat hos Mogens Daarbak A/S er der ingen undskyldninger 
for ikke at have udstyret i orden derhjemme og på kontoret. Vores brede sortiment 
byder på et stort udvalg af kontorartikler, papirvarer, 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. 

Stort udvalg af 

kontorartikler 

Masser af 

rengoringsartikler

til hjemmet
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Vi samarbejder med en lang 
række danske og udenlandske 
møbeldesignere og producen-
ter, så du kan finde kvalitets-
møbler i flot design, der passer 
til din smag. Du kan se et lille 
udpluk af udvalget her i bro-
churen, men der er mange flere 
muligheder. 

Besøg en af vores udstillinger, 
eller se mere på daarbak.dk, 
hvor du også kan bladre i vores 
store møbelkatalog.

Caravaggio lampe
Design: Cecilie Manz

AJ bordlampe
Design: Arne Jacobsen

The Andersen Chair (TAC)
T1 bord
Design: byKATO
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Layer It vægpanel & Stool taburet
Design: Anne Boysen

Dråben stol
Design: Arne Jacobsen

NO. 1 lænestol
Design: Børge Mogensen

Designermøbler og belysning
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Kaffe, vin og andre lækkerier
Vil du gerne forkæle dig selv eller nogen, du kender?
Du kan sammensætte den perfekte kombination til en hyggelig aften eller en flot gave blandt 
vores store udvalg af chokolade, kaffe, snacks samt vin og spiritus i høj kvalitet. Vi vil også 
meget gerne hjælpe dig med sammensætningen og pakke det flot ind, hvis du kommer ind i 
en af vores butikker.

For de, der kan lide en god kop kaffe, har vi mange forskellige kaffebryggere at vælge mel-
lem. Tilfør lidt ekstra luksus i hverdagen med en kaffemaskine, der kan lave forskellige kaffe-
specialiteter, eller brug vores lækre kaffetilbehør til selv at skabe den perfekte kop kaffe. 

Vi har også 

engangsartikler 

til festen

Bryg din egen 

kvalitetskaffe 

derhjemme

6



7

Sådan køber du
Køb via daarbak.dk  – betal med kort
Kontaktpersonen i din virksomhed kan udlevere login til jeres aftale, 
så du får adgang til at handle med rabat på daarbak.dk. 
Rabatten er fratrukket, når du er logget ind.

• Du betaler med dankort, og vi sender en bekræftelse.
• Varen afhentes frit i en af vores butikker eller sendes til dig  

(pakkeshop – du betaler fragtomkostninger). 

Køb via e-mail 

• Bestil varer ved at sende en e-mail til ks-info@daarbak.dk.  
Vi sender dig herefter en ordrebekræftelse pr. e-mail.

• Betal kontant ved afhentning i én af vores afdelinger eller betal via bank-
overførsel og få tilsendt varen (du betaler fragtomkostninger).

• Leveringstiden på møbler er normalt 6-8 uger fra bestilling.

Køb kontant i én af vores butikker
Besøg vores butikker og køb kontant. Se adresser og åbningstider på daarbak.dk.

Sponsorfordele
Mogens Daarbak A/S bruger hvert år et stort beløb på at støtte gode formål. Når 
du handler ved os, er du indirekte også med til at støtte dansk sport, kultur og 
humanitære formål. 

Derudover betyder vores sponsorater konkret for dig, at du gennem os har mu-
lighed for at få billetter – uden beregning eller med rabat og/eller forkøbsret – til 
forskellige koncerter, events  og VIP arrangementer samt til forlystelser som f.eks. 
Tivoli og Zoo. 

Vi vil typisk tilbyde billetter 2-4 gange om året til aktuelle arrangementer. Du er 
velkommen til at henvende dig med specifikke forespørgsler. 
Kontakt din lokale konsulent.

Køb online via daarbak.dk
Få login hos din kontaktperson
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Aalborg · Brønderslev · Ribe 
Roskilde · Silkeborg · Varde · Vejle

Tlf.  96 33 33 33
info@daarbak.dk

daarbak.dk


