Har din bedrift IT-utstyr som krever sikker
returhåndtering eller som ennå kan brukes
av andre? Vi har løsninger på dette.
Dato på nyhetsbrev

er et returhåndteringsprogram !
Fagdata Bergen AS organiserer avhenting og
miljøsanering av IT-elektronisk EE – avfall samt hjelper
våre kunder og nye bedrifter med innsamling og transport av IT-utstyr i spesiallagede stålbur til egnede
destrueringsplasser i Norge.
Er dere en bedrift med bruktlagre av eldre eller utrangert
IT-utstyr og ønsker å kvitte dere med dette kan vi
organisere avhenting og destruering av ønsket utstyr
samt dataslette sensitive data etter behov.

I noen tilfeller kan vi tilby utkjøpspris pr. stk. avhengig av
tilstanden utstyret er i. Spesielt er det interesse for
bærbare datamaskiner fra Lenovo, Dell, HP, men andre
merker kan også vurderes.

Fremgangsmåte
Interesserte kunder sender sin henvendelse til
greenwork@fagdatabergen.no eller kontakter oss på
tlf. ( sentralbord ) 55 29 80 00. Vi vurderer utstyret og
avtaler eventuell verdi og leveringsavtale i henhold til
ønske.

Steder for avsetning og destruering;

Prosessen er sikker;
- Mottak/Sortering og loggføring av utstyr
- Forbehandling av hele eller deler av utstyret
- Behandling/destruksjon av data;
- Datatsletting ved bruk av magnetisme
- Utstedelse av destruksjonssertifikat

Hva med utstyr som ennå kan brukes ?
Fagdata Bergen AS har avtale med seriøse kontakter
som bidrar til å hjelpe kunder i bl.a. U-Land med brukt
utstyr som ennå fungerer tilfredsstillende. Dette betyr at
vi tilbyr ”grønn” resirkulering av egnet utstyr og bidrar til
å hjelpe trengende i andre land.

- Tønsberg - Skien - Kristiansand - Stavanger
- Haugesund - Bergen - Trondheim og Kristiansund.

Innsats for miljøet !
Gjennom disse muligheter kan du med god
samvittighet rydde ut miljøfarlig materiell, - få slettet
sensitive data en gang for alle og ha mulighet til å få
gjenbruk av utstyr som nødvendigvis ikke er moden for
utskifting men er erstattet av nytt utstyr i din bedrift.

Ikke nøl med å kontakte oss !

Priser på destruering.
Produkt
Video/Data tape
Diskett/audiokasset
Løse Harddisker
Harddisk PC/Bærbar
Harddisk (er )
Div. annen destruksjon

Startkostnad
Kr. 600,Kr. 600,Kr. 600,Kr. 600,Kr. 600,Kr. 600,-

Ant
1
1
1
1
1
1

Destr. pris ex.mva
Kr. 70,Kr. 30,Kr. 95,Kr. 150,Kr. 150,Kr 150,-

Eventuell avhenting direkte fra kunde kommer i tillegg etter avtale.
Fagdata Bergen AS forbeholder seg retten til å vurdere utstyret før
avtale for avhenting og destruering.
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