
Med Telias Byt In är det både smidigt och kostnadseffektivt att hantera ditt 
företags använda mobiler och surfplattor. Allt du behöver göra är att lämna in 
utrustningen till oss och välja hur du vill använda värderingen för dina inlämnade 
enheter. Vi säkerhetsraderar och ger utrustningen ett nytt liv, eller återvinner 
beroende på skick. Både ditt företag och miljön blir vinnare!

Företagets gamla mobiler har ett värde
 - för både ditt företag och miljön
Hur brukar ditt företag hantera gamla mobila enheter? 

Med Byt In får du en genomtänkt, säker och grön hantering av företagets använda  utrustning. 
 

Radering & återanvändning
Ditt företags använda mobiler och surfplattor 
har fortfarande ett värde när de byts ut. Vi gör 
en värdering av enheterna, oavsett märke, 
modell eller skick. Värdet vi ger dig kan du 
köpa ny utrustning för och företagets använda 
enheter kommer någon annan till nytta. Vi har 
även möjlighet att ta emot annan telekom-
utrustning. Hör med din Teliakontakt om vad vi 
kan erbjuda för lösning för just ditt företag.  

Värdering & ersättning
Vad gör vi med ditt företags gamla utrustning? 
Vi avidentifierar och raderar enligt säkerhets-
certifierade metoder. Datat raderas permanent 
och kan inte återskapas. Sedan rekonditioneras 
utrustningen och återanvänds eller återvinns, 
beroende på dess skick. Ditt företag kan vara 
trygg med att känslig information inte hamnar i 
orätta händer och att använd utrustning 
hanteras miljövänligt.

Byt In 

TS
P

 4
2

20
-_

1-
15

11

Vi ger dig ett helhetsåtagande för den 
mobila livscykeln - från inköp tills att 
utrustningen ska återvinnas. Med 
smart, grön och säker hantering av ditt 
företags mobila enheter ser du till att 
kostnadsoptimera samtidigt som du 
gör ett miljömedvetet val genom att ge 
nytt liv till gammal utrustning. Både ditt 
företag och miljön blir vinnare!

Vill du veta mer? Hör med din Teliakontakt kring vad vi kan erbjuda just ditt företag för lösning. 

Visste du att en korrekt återvunnen smartphone 
motsvarar 27 kg minskade koldioxidutsläpp?  
Det i sin tur motsvarar ca 156 km bilkörning 
eller ca 2808 h TV-tittande.

Telia – din helhetsleverantör


