
Opkøb og value 
recovery af 

IT-hardware

Refurb A/S er en dansk virksomhed, der opkøber større partier af udfaset IT udstyr. 
Refurb giver dit afskrevne eller udskiftningsmodne IT værdi. Ganske enkelt!

Genbrugt it
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Refurb sikrer en effektiv, økonomisk og 
miljørigtig udfasning af IT udstyr

Vidste du at virksomhedens afskrevne eller udfa-
sede IT kan være gode penge værd?
 
Refurb opkøber større partier af brugt IT med hen-
blik på renovering. Det giver mening på flere plan 
for en række af vores samarbejdspartnere, særligt 
omkring økonomi, miljø og socialt ansvar. 

Fordelene ved, at handle med Refurb:
• Datasikkerhed med certificering
• Individuelle og fleksible løsninger
• Markedets mest favorable vilkår og priser
• Miljø og socialt medansvar

Vi garanterer din datasikkerhed
Dit værdifulde IT udstyr, og ikke mindst data, er ikke 
bare noget du kan overlade til andre baseret på tillid 
alene. Vi sørger for, at du under hele processen, fra 
første kontakt til endelig afregning, er fuldt oriente-
ret og vi dokumenterer naturligvis det vi foretager 
os. Det betyder blandt andet, at du altid har én fast 
kontaktperson, der følger din leverance hele vejen. 
Dertil, så får du certificeringer på sletninger, sta-
tusrapporteringer og gennemsigtighed i alle faser. 
Hvis vi har din tillid, så har vi gjort os fortjent til den.

Vi sammensætter en individuel 
proces efter dit behov
Når IT skal tages ud af drift, så stiller det typisk sto-
re krav til organisationen. Fokus er på det nye og 
spændende, hvorfor det udfasede udstyr havner 

på en to-do-liste og fysisk i et kælderrum. Det er 
ikke ofte, at IT udskiftes, så hvad skal der ske med 
det nedtagende? Refurb sikrer sammen med dig, 
at alt håndteres, så det påvirker jeres dagligdag 
mindst muligt. Uanset om der er tale om et kørende 
driftssetup eller uoverskuelige stakke i en kælder.  

Vi giver det værdiløse IT ny værdi
Dit udfasede IT udstyr er penge værd. Det tager vi 
seriøst. Samarbejdspartnere oplever derfor altid 
høj faglig ekspertise og etik i prisfastsættelsen, 
hvor vi mener, at have branchens bedste prissæt-
ningsmodel. Prisen fastsættes ud fra en række 
faktorer som modeltype, kvalitet og funktionalitet. 
Taget i betragtning, at der ofte er en udgift forbun-
det med at afhænde brugt IT udstyr til deponering, 
kan det vise sig at være en rigtig god forretning at 
indgå samarbejde med Refurb.

Miljøet takker for dit sociale ansvar
Når vi nu er ved det, så gør du faktisk også noget 
godt for miljøet ved at sælge dit brugte udstyr til 
Refurb. Mange brugte laptops, desktops, skærme 
og serverudstyr ender alt for ofte, og alt for hur-
tigt, med destruktion. Vi reparerer evt. defekte 
produkter og videresælger til private, skoler og 
virksomheder, som sagtens kan få glæde af jeres 
brugte IT. Selvom udstyret ikke længere lever op til 
jeres krav, så kan en anden, og især miljøet, sag-
tens bruge dem.



Vi har gennem de sidste år brugt Refurb som hovedle-
verandør af IT udstyr på klientniveau, som stationære 
og bærbare computere, samt skærme og andet tilbe-
hør. I den periode har vi sparet rigtig mange penge 
ved at købe godt og genbrugt udstyr i stedet for nyt. 

Vi har altid fået en god, hurtig og professionel service, 
og jeg vil helt sikkert anbefale dem som fast samar-
bejdspartner til alle virksomheder, der gerne vil spare 
på deres IT indkøb. 

 Stefan Overgaard 
 IT-Ansvarlig hos WhiteAway.com
www.whiteaway.com
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Procesbeskrivelse

Få et uforpligtende tilbud
Vi giver et gratis og uforpligtende 

tilbud på det udstyr, der ønskes 
aftaget. Prisfastsættelsen baseres 
på din beskrivelse efter vejledning 

fra Refurb og er bindende fra vores 
side. Prisen baseres på markeds-

værdi, stand, alder og model. 

Det udfasede IT afhentes
Vi afhenter alle enheder på én 

gang eller i partier. Transporten 
sker altid med godkendte trans-
portselskaber og vi dækker hele 

Europa. Alle enheder opbevares på 
vores højsikkerhedslager i særligt 

afgrænsede områder.

Registrering
Dine enheder registreres med et 

unikt id-nummer, der er knyttet til 
dens serienummer. Dette ID følger 
enheden gennem hele processen. 
Udstyr registreres med hardware-

indhold og specifikationer i Refurbs 
system.
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Kategorisering
Hver enkelt enhed vurderes 

manuelt af trænede teknikere. 
Alle enheder kategoriseres ud fra 

dokumenteret stand, specifikation 
og kvantum og gradueres efter 

gradueringskategorierne, så der er 
fuld overblik og dokumentation for 

partiets omfang.

Datasletning
Udstyret dataslettes med certifi-
cering og sletningsrapportering 
ud fra de seneste standarder i 

lukkede produktionsmiljøer. Hver 
enhed gennemgår desuden en 

omfattende proces, hvor vi fjerner 
kendingsmærker, tyverisikring og 

anden fysisk mærkning.

Afregning
Processen afsluttes ved, at der 

udarbejdes en detaljeret rapport, 
hvor hele forløbet bliver dokumen-
teret, datasletningen certificeret 

og den afsluttende afregning gen-
nemføres. Som en bonus er miljøet 

den helt store vinder gennem  
dit valg.

Procesbeskrivelse
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Prissætning

Gevinsterne ved, at lade Refurb håndtere jeres ud-
fasede IT er mange. Vi opererer med høj etik, gen-
nemsigtighed og enkelhed. Nøgleordene er for os, 
at du skal være tryg og opleve ekstraordinær ser-
vice gennem hele processen. Det gælder naturlig-
vis også prissætningen af dit udstyr.  

Vi prisfastsætter ud fra din beskrivelse baseret 
på grundig vejledning fra Refurb. Prisen på dit 
udtjente IT vurderes på flere parametre. Model, 
stand, alder, funktionalitet, kendingsmærkninger 
og hardware specifikationer er de vigtigste.

Vi tilbyder også at hjemtage partier og prisfast-
sætte ud fra professionelt diagnosticeringsudstyr. 

Vi opkøber IT hardware i partier af min. 25 enheder. 
Det udstyr vi gerne aftager er:

1. Alle former for servere, netværk og storage 

2. Bærbare og stationære computere

3. Smartphones og mobiltelefoner

4. Tablets

Miljø

Elektronisk affald og IT-skrot er en stadigt stigende 
udfordring. 80% af den energi en PC bruger i hele 
sin levetid anvendes til produktionen. 

Vi genbruger op mod 98% af alt det IT vi opkøber – 
resten genanvendes. Refurb har derfor ikke noget 
affald og kan dermed bidrage til at din virksomhed 
bliver en del af miljøeventyret omkring cirkulær 
økonomi.

Cirkulær økonomi er modsvaret til den lineære 
tanke om, at producere, bruge og smide væk. Hos 
Refurb tænker vi anderledes og inspireres af tan-
ken om den cirkulære tanke, hvor det handler om 

at reducere forbruget, genbruge og i sidste ende 
genanvende mest muligt. Både i forhold til miljøet 
og den måde vi tænker forretning. 

Ved at genbruge en computer, skal der produceres 
en computer mindre. Derved reducerer vi forbru-
get af ressourcer og genbruger selvsagt mere. Det 
som ikke lykkes os at genbruge bliver forsvarligt 
genanvendt. Det betyder, at så meget det overho-
vedet er muligt,  bliver skilt ad, smeltet om og brugt 
til ny produktion.

Elektronik udgør kun 2% af al vores affald – men 
70% af de giftige affaldsstoffer.

Ring til os på 7020 3647 og 
for et uforpligtende tilbud
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Din datasikkerhed er afgørende for os!

Det er naturligvis vigtigt for vore samarbejdspart-
nere, store som små, at intet data er tilgængeligt 
på det brugte udstyr, når det videreformidles. Den 
konkrete håndtering af data for din virksomhed af-
tales individuelt, så du ved hvordan vi destruerer 
eller sletter følsomt indhold, ligesom det aftales 
hvordan vi gennemfører rapportering omkring da-
tasletningen. 

Refurb certificerer alle sletninger på serienummer-
niveau og benytter gennemprøvede algoritmer, 
anerkendt sletningssoftware og eget sletnings-
rapporteringssystem. Refurb håndterer alle slet-
ningsopgaver i overensstemmelse med de seneste 
standarder fastsat af Datatilsynet. 

Al datahåndtering sker i sikrede miljøer og eget 
lukket produktionssetup.

Datasletning er en sikkerhedsmæssig selvfølge 
hos os. Refurb certificerer alle sletninger og doku-
menterer efterfølgende, hvordan data er håndte-
ret gennem udførlige rapporter.

Datasletning stiller store krav til både kompetence 
og værktøjer for, at man kan vide sig sikker på, at 
alt data er slettet korrekt. Vi oplever dog også, at 
en stor del af trygheden omkring datahåndtering 
sker ved, at kunden har overblik over processen.

Ønsker du yderligere 
information om datasletning 
og metoder kan du kontakte 
os på telefon 7020 3647



Rapportering
Der eftersendes makulerings-
rapport med samtlige diskes 

serienumre og makuleringsinfo. 

Garanti for makulering
Refurb garanterer med juridisk 

ansvar, at følsomt data ikke 
kan genskabes. 

Foto
Samtlige diskes serienumre 

fotograferes efter destruktion 
som dokumentation. 

Ingen datasletning
Refurb garanterer igen former 
for datasikkerhed. 

Data overskrivning
Refurb står inden for, at der 
lægges nyt image på alle diske. 

Alle bits vendes
Refurb står inde for, at der 
udføres datamakulering med 
simple algoritme. 

HMG IS5 Enhanced
Refurb udfører datamakule-
ring efter HMG IS5 Enhanced 
standarden. 

DOD 5220.22-M
Refurb udfører datamakule-
ring efter datatilsynets fore-
skrifter med Department og 
defence 5220.22-M algoritmen. 

Gutmann algoritme
Refurb udfører datamakule-
ring med Gutmann algoritmen.

Fysisk destruktion  
af diske
Refurb udfører en fysisk  
destruktion af samtlige diske. 





Referencer

Vi har gennem længere tid købt IT-udstyr hos 
Refurb, da vi som stor erhvervsdrivende, kan 
spare mange penge på at købe genbrugt it. Vi 
er hos Refurb blevet tilbudt god og professi-
onel service, samt udstyr som lever op til alle 
vores forventninger og behov. 

Som producent af vedvarende energi, er det jo 
også et plus, at selv vores indkøb af IT, gavner 
miljøet.

Vi vil med sikkerhed fortsat købe IT hos Refurb, 
og vi kan kun anbefale deres service til andre.

Mads Sommer
Head of IT Field Support 
MHI Vestas Offshore Wind
www.mhivestasoffshore.com

Vi var ikke klar over, at vi kunne tjene penge på vores 
gamle IT udstyr, indtil vi fandt Refurb, som der opkøber 
og sælger genbrugt IT. Refurb lavede et prisoverslag af 
vores elektroniske lager, som vi skulle af med, og de af-
hentede selv alle maskinerne. Vi skulle ikke engang sørge 
for pakkemateriale.

Det var overraskende nemt at bortskaffe vores udstyr, og 
vores data er med garanti blev slettet fra alle de solgte 
maskiner.

Jeg vil gerne anbefale dem til alle virksomheder og in-
stitutioner, der gerne vil tjene penge på deres gamle IT 
udstyr.

Benthe Lorenzen
Handelsgymnasiet Ribe
www.handelsgymnasietribe.dk

Vi har i løbet af de seneste par år købt IT-udstyr hos Refurb, da vi sy-
nes, det er helt sund fornuft at genanvende ressourcer med henblik 
på en cirkulær økonomi og reduceret miljøbelastning. Alt dette sam-
tidig med, at vi kan spare en masse penge på vores IT, som er blevet 
essentielt i vores digitaliseret verden.

Deres service er uforbederlig, da vi er blevet tilknyttet en fast kon-
taktperson, som forstår vores behov og virkelig kan skabe en ’win-win 
situation’.

Vi har en vision om en grønnere fremtid, og jeg vil med sikkerhed an-
befale deres service til andre virksomheder.

Simon Kirkelund
Quality Manager hos MEPRODUCTION
meproduction.dk

Vi vil med 
sikkerhed 
fortsat 
købe IT hos 
Refurb...
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