Gradingskema
Bærbare computere
Stationære computere
Smartphones
Tablets
Monitors
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Grade A

Grade B

Grade C

Bærbare computere

Varer i meget god stand. Mindre ridser og/eller
skåskrammer kan forekomme.

Varer i rimelig stand. Almindelig brusspr
såsom ridser og skrammer.

Varer i mindre god stand. Tydelige brugssspor
såsom ridser, skrammer og manlende plastik.

Fuldt funktionel

Ja

Ja

Ja

Overordnet stand

God, mindre brugsspor

Rimelig, middel brugsspor

Mindre god til dårlig, større brugsspor

Fjernet tyverimærkning

Ja

Ja

Ja

Ridser/skrammer/buler, Chassis

Mindre overfladeridser

Ja

Ja

Revnet/flækket plastik, Display

Nej

Ja (kun hvis usynlige ved brug)

Ja

Lightspots

Mindre

Mindre

Ja

Pixelfejl

Iflg. producent anvisning ved ny

Op til 10 pixel

Op til 10 pixel

Afskaldet maling/slid

Mindre på hjørner (max. 20 mm.)

Ja

Ja

Manglende plastikdæksler

Nej

Nej

Ja

Defekt USB-port

Nej

min. 2 porte OK

min. 1 port OK

Slidt/blankt tastatur

Nej

Ja

Ja

Manglende gummifødder

Nej (uorginale ok)

Nej (uorginale ok)

Nej (uorginale ok)

Batteri

min. 70% af oprindelig

min. 50% af oprindelig

min. 30% af oprindelig

Har du spørgsmål til vores gradingskema?
Er du i tvivl om, hvordan vi graduere vores produkter, eller har du spørgsmål til vores gradingskema, så er du mere end velkommen til at kontakte
os på mail info@refurb.dk eller på telefon 7020 3647.
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Grade A

Grade B

Grade C

Stationære computere

Varer i meget god stand. Mindre ridser og/eller
skåskrammer kan forekomme.

Varer i rimelig stand. Almindelig brusspr
såsom ridser og skrammer.

Varer i mindre god stand. Tydelige brugssspor
såsom ridser, skrammer og manlende plastik.

Fuldt funktionel

Ja

Ja

Ja

Overordnet stand

God, mindre brugsspor

Rimelig, middel brugsspor

Mindre god til dårlig, større brugsspor

Fjernet tyverimærkning

Ja

Ja

Ja

Ridser/skrammer/buler

Ja

Ja

Ja

Afskaldet maling/slid

Ja (max. 40 mm.)

Ja

Ja

Revnet/flækket plastik

Ja (max. 20 mm.)

Ja (max. 40 mm.)

Ja

Manglende plastikdæksler

Nej

Nej

Ja

Defekt USB-port

Nej

min. 2 porte OK

min. 2 port OK

Manglende gummifødder

Nej (uorginale OK)

Nej (uorginale OK)

Nej (uorginale OK)

Har du spørgsmål til vores gradingskema?
Er du i tvivl om, hvordan vi graduere vores produkter, eller har du spørgsmål til vores gradingskema, så er du mere end velkommen til at kontakte
os på mail info@refurb.dk eller på telefon 7020 3647.
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Grade A

Grade B

Grade C

Smartphones

Varer i meget god stand. Mindre ridser og/eller
skåskrammer kan forekomme.

Varer i rimelig stand. Almindelig brusspr
såsom ridser og skrammer.

Varer i mindre god stand. Tydelige brugssspor
såsom ridser, skrammer og manlende plastik.

Fuldt funktionel

Ja

Ja

Ja

Overordnet stand

God, mindre brugsspor

Rimelig, middel brugsspor

Mindre god til dårlig, større brugsspor

Fjernet tyverimærkning

Nej

Ja

Ja

Ridser/skrammer/buler, Chassis

Mindre overfladeridser/buler

Ja

Ja

Revnet/flækket plastik, Display

Ja (kun hvis usynlige ved brug)

Mindre

Ja

Lightspots

Nej

Ja

Ja

Pixelfejl

Iflg. Producent anvisning ved ny

Op til 10 pixel

Op til 10 pixel

Afskaldet maling

Mindre på hjørner (max. 5 mm.)

Ja

Ja

Revnet/flækket plastik/alu

Ja (max. 5 mm.)

Ja (max. 10 mm.)

Ja

Har du spørgsmål til vores gradingskema?
Er du i tvivl om, hvordan vi graduere vores produkter, eller har du spørgsmål til vores gradingskema, så er du mere end velkommen til at kontakte
os på mail info@refurb.dk eller på telefon 7020 3647.
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Grade A

Grade B

Grade C

Tablets

Varer i meget god stand. Mindre ridser og/eller
skåskrammer kan forekomme.

Varer i rimelig stand. Almindelig brusspr
såsom ridser og skrammer.

Varer i mindre god stand. Tydelige brugssspor
såsom ridser, skrammer og manlende plastik.

Fuldt funktionel

Ja

Ja

Ja

Overordnet stand

God, mindre brugsspor

Rimelig, middel brugsspor

Mindre god til dårlig, større brugsspor

Fjernet tyverimærkning

Ja

Ja

Ja

Ridser/skrammer/buler, Chassis

Mindre overfladeridser/buler

Ja

Ja

Revnet/flækket plastik, Display

Ja (kun hvis usynlige ved brug)

Mindre

Ja

Lightspots

Nej

Ja

Ja

Pixelfejl

Iflg. Producent anvisning ved ny

Op til 10 pixel

Op til 10 pixel

Afskaldet maling

Mindre på hjørner (max. 5 mm.)

Ja

Ja

Revnet/flækket plastik/alu

Ja (max. 5 mm.)

Ja (max. 10 mm.)

Ja

Har du spørgsmål til vores gradingskema?
Er du i tvivl om, hvordan vi graduere vores produkter, eller har du spørgsmål til vores gradingskema, så er du mere end velkommen til at kontakte
os på mail info@refurb.dk eller på telefon 7020 3647.
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Grade A

Grade B

Grade C

Monitors

Varer i meget god stand. Mindre ridser og/eller
skåskrammer kan forekomme.

Varer i rimelig stand. Almindelig brusspr
såsom ridser og skrammer.

Varer i mindre god stand. Tydelige brugssspor
såsom ridser, skrammer og manlende plastik.

Fuldt funktionel

Ja

Ja

Ja

Overordnet stand

God, mindre brugsspor

Rimelig, middel brugsspor

Mindre god til dårlig, større brugsspor

Fjernet tyverimærkning

Ja (undtagen front)

Ja

Ja

Ridser/skrammer/buler, Chassis

Ja

Ja

Ja

Revnet/flækket plastik, Display

Ja (kun hvis usynlige ved brug)

Ja

Ja

Lightspots

Mindre

Mindre

Ja

Pixelfejl

Iflg. producent anvisning ved ny

Op til 10 pixel

Op til 10 pixel

Afskaldet maling

Ja (max. 20 mm.)

Ja

Ja

Revnet/flækket plastik

Ja (max. 10 mm. og kun chassis)

Ja

Ja

Mangende plastikdæksler

Ja

Ja

Ja

Har du spørgsmål til vores gradingskema?
Er du i tvivl om, hvordan vi graduere vores produkter, eller har du spørgsmål til vores gradingskema, så er du mere end velkommen til at kontakte
os på mail info@refurb.dk eller på telefon 7020 3647.
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