
Visste du att de datorer, mobiler, 
surfplattor, skärmar och andra 
IT-produkter som du inte längre 
behöver, kan återanvändas och 

komma till nytta någon 
annanstans?

+ =

Science Park Jönköping kommer under en tid att testa ett samarbete med företaget Inrego, som är specialister på IT-åter-

användning och tar hand om dina gamla IT-produkter. Inregos lösningar stärker inte bara hållbarhetsarbetet genom konkreta 

CO2-besparingar; de skapar även fortsatt värde i gammal utrustning. Det är smartare, enklare och säkrare än att skrota, 

återvinna eller låta utrustningen ligga och damma i ett förråd – och mycket bättre för vår miljö!

HUR FUNGERAR DET?
Genom samarbetet mellan Science Park och Inrego kommer du som hyresgäst i parken kunna lämna in 

din utrustning i receptionen och på så sätt låta den gå till återanvändning – smidigt och säkert. 

Inrego värderar utrustningen och hämtar den i låsta säkerhetsskåp. De raderar all information som finns lagrad på hårddiskar och 

testar utrustningen. Sedan återrapporterar de med raderingscertifikat, den koldioxidbesparing som du kan tillgodoräkna dig och 

produkternas ekonomiska värde.

Vill du veta mer?
Prata med oss i 

receptionen!

MILJÖ
Tillverkning av IT-utrustning är kolossalt resurskrävande. 

Bara för att tillverka en ny dator går det åt 1,8 ton råvaror, 

vatten, kemikalier och energi. Genom att låta din gamla IT-

utrustning gå till återanvändning – eller handla IT-produkter 

i andra hand – gör du en viktig miljöinsats och en betydande 

koldioxidbesparing. 

SÄKERHET OCH GDPR
Inrego ser till att utrustningen samt den information som 

finns lagrad på lagringsmedia hanteras och raderas på ett 

säkert sätt och hjälper dig att uppfylla kraven i GDPR. Efter 

dataraderingen utfärdas ett certifikat som bekräftar att 

radering har genomförts.

SAMHÄLLE
Återanvändning gör det möjligt för fler människor och 

organisationer – och även dem med begränsade ekonomis-

ka resurser – att få tillgång till testade och väl fungerande 

IT-produkter. På så vis minskas det digitala utanförskapet. Till 

exempel är svenska skolor Inregos största kundgrupp.

EKONOMI
Genom att sälja den IT som inte längre behövs och låta den 

gå till återanvändning får du pengar tillbaka för investeringen 

och sänker den totala ägandekostnaden för utrustningen. 

Pengarna kan återföras till verksamheten eller doneras till 

välgörande ändamål. På samma vis frigörs resurser genom 

att handla produkter i andra hand istället för att köpa nytt.

ÅTERVINNING
De produkter som inte kan återanvändas skickas till företaget Kuusakoski som är specialiserat på återvinning av metaller och 

andra material i elektronikprodukter. Det senaste året kunde Inrego dock återanvända 85 procent av alla produkter som gick 

igenom deras process. För datorer var siffran hela 95 procent.

Att låta IT-utrustning gå till återanvändning sparar på jordens resurser, minskar utsläppen 
av växthusgaser och ger människor tillgång till datorer och mobiler.

BESÖK FRÅN INREGO 
13/4 OCH 8/6

Inrego kommer att finnas på 
plats för att berätta mer om 

tjänsten i samband med 
fredagsfikat den 13 april 

och den 8 juni.



Välkommen som kund hos Inrego
För att kunna registrera ert företag i våra system, ber vi er fylla i nedanstående. Lämnas till 
Inrego eller mailas till sciencepark@inrego.se

Science Park Jönköping AB friskriver sig från skador som kan uppkomma vid exempelvis brand/stöld av inlämnad hård- och mjukvara.

Inrego AB
Kemistvägen 3
183 79 Täby

Org. nr. 556531-6352
Bankgiro 5976-1619
Plusgirio 20 58 29-5

08-501 090 00
inkop@inrego.se
inrego.se

Avtal:

Företagsuppgifter

Faktureringsadress

Inregos faktureringsalternativ (välj ett alternativ)

Självfaktura

Organisationsnummer

Postadress

PDF-faktura, ange till vilken mailadress

Ja, vi önskar och kan ta emot självfaktura

E-faktura, ange leverantör och anslutningsnummer

Pappersfaktura per post

Företagsnamn

Postnummer

Kontaktperson (er)

Postort

Referens på fakturan

Bankgiro/Plusgiro



SÅ HÄR FUNGERAR DET

2. Logistik & dataradering

Vi hämtar utrustningen hos er och transporterar den i låsta 
säkerhetsskåp till vår anläggning. Sedan raderar vi all infor-
mation på lagringsmedia och avidentifierar produkterna.

1. Vi tar hand om era använda IT-produkter

Vi köper IT-utrustning från verksamheter när den fasas ut 
och hjälper organisationer att stärka sitt hållbarhetsarbete 
och skapa värde i utrustningen. 

3. Testning, rekonditionering & uppgradering

Alla produkter testas noggrant och rekonditioneras. 
Trasiga delar byts ut och vid behov uppgraderas
till exempel hårddisk och minne.

4. Återrapportering & vidareförsäljning

Raderingscertifikat, miljöredovisning och 
ersättning skickas till dig. Produkterna säljs sedan vidare 
med garanti, fri service och support.

Vinster för miljö & samhälle

Att låta IT-utrustning gå till återanvändning sparar på 
jordens resurser, minskar utsläppen av växthusgaser och 
ger fler människor tillgång till datorer och mobiler. 5.

Science Park och Inrego
• Alla transporter från Science Park till Inregos anläggning är kostnadsfria.

• Inrego ger ersättning för utrustningen enligt fast prislista.

• Kostnaden för Inregos tjänster (avidentifiering av produkterna, radering av information på hårddiskar och återrapportering) för datorer, skärmar, 
mobiler och läsplattor kan inte överstiga värdet på produkterna, det vill säga: även om produktvärdet är lågt så debiteras ingen kostnad.       
Övriga produkter som servrar och skrivare faktureras enligt Inregos ordinarie prislistor.

      Kontakta gärna oss på sciencepark@inrego.se om du har några frågor.


