Sälja IT-produkter

Sälj dina gamla datorer!
Vi hanterar dem säkert och miljörätt.
Vi köper all typ av använd och fungerande IT-utrustning i lite
större kvantiteter, PC, skärmar, mobiltelefoner, smartphones,
Cisco-utrustning, servrar osv.
Vi betalar direkt efter avslutat affär och din utrustning kan vara värd mer än du tror! Om inte
annat så gör du genom att möjliggöra återanvändning en insats för miljön.
Efter nästan 20 år i branschen kan vi ge dig fasta priser på nästan all utrustning oavsett
kvantitet. Det gör att du enkelt kan budgetera utrustningens värde. Efter att utrustningen har
blivit testad och rekonditionerat får du en komplett återrapport med utrustningens speciﬁkation och värde varefter du fakturerar oss.

PRODUKTTJÄNSTER
Välj paketlösning efter behov! Beroende på ditt behov och din utrustning erbjuder Inrego tre
olika paket för hantering av använd IT-utrustning; Business, Ekonomi och Skrot.
BUSINESS
Paketet för dig som vill ha allt och få full kontroll på din utrustning. Du har värdefull utrustning
som du vill ha säkerhetsraderad, dokumenterad och miljöredovisad och dessutom få högsta
ersättning för. Du får en återrapport med serienummer, raderingscertiﬁkat samt miljöredovisning där du kan se vilken koldioxid och energibesparing återanvändningen har medfört. Redovisningen kan du koppla till din organisations kvalitet-, säkerhets- och miljöarbete.
EKONOMI
Paketet för dig som har värdefull utrustning som du vill sälja vidare till lägsta kostnad. Du har
inget behov av säkerhetsradering och vill inte ha någon miljöredovisning även om du värnar
återanvändning och en miljöriktig hantering.
SKROT
Paketet för dig som har utrustning som inte har något värde och som inte kan återanvändas. Du vill bli av med utrustningen till lägsta kostnad samtidigt som du värnar en miljöriktig
hantering.

Sälja ITprodukter
Ersättning
Vi betalar direkt efter avslutat
affär efter given prislista.
Radering
Vi använder oss av raderingsprogramvara från Blancco.
Logistik
Vi hämtar din utrustning i
säkerhetsskåp, bur eller på
pall.
Återrapport
Du får en återrapport med
serienummer, raderingscertiﬁkat samt en miljöredovisning.

”De faktorer som fick oss att ta beslutet att låta
Inrego hjälpa oss var lyhördheten, den relativt bra
betalningen och försäkran att inte återvunnen
utrustning hamnar på ”soptipparna” i t ex Afrika.”
IT-centrum Jönköpings Läns Landsting

Läs mer på: inrego.se/sidor/salja-utrustning

