
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

         

                             

Vi er en socialøkonomisk virksomhed, der støtter og hjælper borgere på 
kanten af arbejdsmarkedet. Vi optager elever med særlige behov i 

praktik, STU eller EGU, hvor de får en uddannelse som IT-supportere. 
 

Når I vælger en aftale med os, er jeres virksomhed med til at støtte op om 
IT-Bilens symbiose og det sociale arbejde, som vi brænder så meget for. 

 

I vil modtage det nye Varemærke og klistermærke 
’Vi tager socialt ansvar’, som I kan bruge præcis som I vil og 

hvor I vil. 
 

 
 

Vi servicerer også skoler med alt indenfor IT. Her er det muligt at aftale en 
fast dag hvor vi er på skolen. Når vi er på skolen, kan alle både lærere og 

elever få hjælp til deres maskiner – når vi ikke er på skolen, har vi et 
support tlf nr der kan ringes til.   

Se mere i vores brochure ’Serviceaftale for skoler’. 
 
 

Henvendelse 
IT-Bilen 

Tlf. 27 28 23 33 
info@it-bilen.dk 

 

 
                  
 

 
 



         

 
                                                             
   

     
 
 

iPad/Tablets m. nøglelås: 
16 stk. 7.899 kr. 
20 stk.  8.399 kr. 
32 stk.  9.699 kr.  
40 stk.  11.299 kr.  
 
iPad/Tablets m. kodelås: 
16 stk.  8.199 kr. 
20 stk.  8.699 kr.  
32 sk.  10.699 kr.  
 
Priserne er ex. moms 

Basket Trolley Cupboard iPad/Tablets Midsize Laptops Laptops Cabinet – Wall 
hanging 

Locker 

Midsize Laptops m. nøglelås: 
16 stk.  8.899 kr. 
20 stk.  9.599 kr.  
32 stk.  10.899 kr. 
 

Midsize Laptops m. kodelås:  
16 stk.  9.299 kr.  
20 stk.  9.899 kr.  
32 stk.  11.599 kr.  
 

Priserne er ex. moms 
Størrelse Max 14”  
 

Laptops m. nøglelås: 
16 stk.  9.699 kr. 
32 stk.  13.899 kr.  
 

Laptops m. kodelås:  
16 stk.  10.099 kr.  
32 stk.  14.599 kr.  
 

Priserne er ex. moms 
Størrelse Max 16” 
 
 

      Transporter 
 

     

Vores 3 mest populære skabe: 

De fleste skabe findes også med lade 
kabler, som er indbygget i selve  

skabet og er skjulte.  
Kontakt os endelig for en pris på netop det 
I søger eller hvis I har brug for rådgivning 

ifm. køb af skabe.  

Fragt: 

• 1 skab til 16 el 20 stk.  - 1.100 kr. ex. 
moms.  

• 1 skab til 32 el. 40 stk. - 1.200 kr. ex. 
moms. 

• Kontakt os for fragtpris på flere skabe 
 

                                                                                                                                                                                   Shop.it-bilen.dk - se vores brede udvalg tilpasset skoler og institutioner  

Kontakt os gerne for pris på:  
 

• Basket Trolley 

• Cupboard 

• Cabinet/Wall hanging 

• Locker 

• Transporter  
 


