
 
 Ateas kunder stiller stadig strengere krav om at sensitiv data aldri 

skal komme på avveie. 
 
 

 Samtidig er de opptatt av miljøet. 
 
 

 Og de ønsker å tjene penger på brukt utstyr. 
 

 

 
 
 

Håndtering av brukt utstyr 
innen IT og MOBIL 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Alt dette har vi tatt hensyn til, når vi nå har oppdatert 
GoITloops konsept for 2014.  



Velkommen til GoITloop.  

Videresalg og resirkulering av 
brukt IT-utstyr og brukte mobiltelefoner 



Atea Logistics er Nordens største logistikksenter. 
Selskapet holder til i Växjö, sør i Sverige. 
 

Her håndteres alt fra konfigurasjon og leveranse av  
IT-utstyr og mobiltelefoner, til gjenvinning og  
videresalg av brukt utstyr. 
 

Sammen med din kontaktperson i 
Atea ønskes du velkommen til 

omvisning og miniseminar i Vaxjø. 
Eget program tilpasset deg.  

GoITloop er en del av dette senteret, og 
håndterer brukt IT-utstyr og brukte mobil-
telefoner for Ateas kunder i Norge, Sverige, 
Danmark, Finland, Estonia, Latvia  
og Litauen. 

Fly direkte fra Oslo. 



NYTT UTSTYR INN = BRUKT UTSTYR UT  

VERDIUTSTYR 
Kurant brukt utstyr videreselges til 

andre markeder. 

BEDRIFT – STAT – KOMMUNE  

NYTT INN  BRUKT UT 

GoITloops grunnprinsipp: 

0-VERDI 
Ukurant utstyr/skrot resirkuleres. 

ØKONOMI – MILJØ – SIKKERHET 



Alle mottar oppgjør samt slettebevis/håndteringsrapport.  

Atea videreselger ditt brukte utstyr over hele verden, slik at du med god 
samvittighet kan investere i nytt moderne utstyr.  

50% av alt brukt utstyr fra våre kunder blir videresolgt 
 

ATEA garanterer  
100% sletting av all data.  
 

Blancco sletteprogram er godkjent 
av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. 

Atea videresolgte ca.160.000 brukte PCèr til andre markeder i 2014.  
Nå kommer videresalg av brukte smarttelefoner i tillegg.  



LOOP 1 
Gammelt utstyr/skrot 

resirkuleres. 

Kr 690,-  

LOOP 3 
Utstyr med verdi 

videreselges. 

Kr 3.990,-  

LOOP 4 
Nytt utstyr inn -brukt ut. 

Avemballert. 

Kr 4.600,-  

LOOP 3-mobile 
Brukte mobiltelefoner med 
og uten verdi. Videresalg. 

Kr 870,-  

Rask og sikker transport med våre LOOPs. 
Vi frakter to typer brukt utstyr: 

O-verdi/skrot som resirkuleres Verdiutstyr som videreselges 

Prisene inkluderer henting, håndtering, sletting, resirkulering og videresalg 



  

GoITloop støtter Ateas skoleprosjekt i Sierra Leone.  

Over en lengre periode fremover har vi bestemt å kanalisere våre bidrag til 
det som er verdens nest fattigste land, Sierra Leone. Der skal vi realisere et 
nytt skolebygg for jenter i alderen 12 – 18 år i landsbyen Rotifunk. Rotifunk 

ligger et stykke utenfor hovedstaden Freetown, og har i dag en Junior 
Secondary School for jenter.  



Tjen penger på gjenbruk, og vær trygg på at sensitiv 
data aldri kommer på avveie. 

 

Velkommen til GoITloop! 


