
Hvad er  
udstyret 
værd? 

Npvision Group opkøber udfaset IT-infrastruktur og sælger det videre i hele verden. 
Det giver jer 10-15 procent mere IT for pengene.

SERVERE NETVÆRKCOMPUTERE MOBILE ENHEDER BACKUP



How we Grade...

Kunden nedpakker udstyret efter anvisning fra Npvision.

Npvision afhenter udstyret.

Npvision gennemgår samtlige enheder. 

• Vi kigger på den kosmetiske stand. 

• Enhederne gennemgås (kan de starte, har de vitale defekter, etc.)

Når aftalen er indgået, vil processen typisk foregå på følgende måde:

Processen

Npvision kontrollerer antal og funktionalitet.

Npvision datasletter og klargører alle enheder.

Npvision fremsender faktureringsgrundlag på det endelige afregningsbeløb.

• Forud for afregningen er der taget højde for fejl og mangler i forhold til enhedens graduering. 

• Npvision vil således have fremsendt en komplet oversigt over det samlede afregningsgrundlag.

Øvrige bemærkninger

• BIOS / UEFI skal være oplåst på alle niveauer (Bruger som 
Admin)

• Harddisk skal være oplåst på alle niveauer (Bruger som 
Admin)

• SmartPhones / Tablets skal være ulåste på alle niveauer.

• Enheder skal være slettet fra virksomhedens Mobile Device 
Management (MDM).

• Tracking software – f.eks. Computrace – skal være 
deaktiveret.

Vedr. smartphones/tablets

• ”Find my iPhone” skal være slået fra (Apple).

• Enheden skal ikke være låst af en konto 
(f.eks. iCloud)

• Produkterne kategoriseres som ”Grade D”,  
såfremt de er låst.



A
GRADE

• Enheden er fuld funktionsdygtig.

• Enheden fremstår pæn og med få mindre ridser.

• Enheden har ingen ridser, pixel fejl eller white spots 
på skærmen.

• Ingen knækkede/ødelagte hjørner, buler eller 
flænger i chassiset / rammen.

• Ingen mærker fra tyverimærkning. Ingen gravering 
i enheden.

For Notebook/SmartPhone/Tablet

• Komplet og fuldt funktionelt tastatur (Notebook)

• Alle ind-/udgange (stik) på enheden skal fungere 
(f.eks. USB, etc.)

• Batteriet er funktionsdygtigt og dens kapacitet er på 
min. 75 %.

• Original strømforsyning/oplader og batteri skal 
være inklusiv.



B
GRADE

• Enheden fremstår pæn, men har almindelige 
brugsspor.

• Enheden kan have enkelte ridser i skærmen. Disse 
kan dog kun ses, når enheden er slukket. De kan 
ikke mærkes med en fingernegl.

• Ingen knækkede/ødelagte hjørner, buler eller 
flænger i chassiset/rammen.

• Tyverimærkning  og gravering i enheden accepteres 
ved særaftale.

For Notebook/SmartPhone/Tablet

• Komplet og fuldt funktionelt tastatur (Notebook)

• Alle ind-/udgange (stik) på enheden skal fungere 
(f.eks. USB, etc.)

• Batteriet er funktionsdygtigt og dens kapacitet er på 
min. 50 %.

• Original strømforsyning/oplader og batteri skal 
være inklusiv.



C
GRADE

• Enheden fremstår brugt og med tydelige brugsspor.

• Enkelte ridser i skærmen accepteres. De kan 
fornemmes med en fingernegl.

• Fysiske skader som enkelte buler accepteres.

• Knækkede/ødelagte hjørner og mindre flænger i 
chassis accepteres, dog ikke på en SmartPhone/
Tablet. 

• Tyverimærkning  og gravering  i enheden accepteres 
ved særaftale.

For Notebook/SmartPhone/Tablet

• Komplet og fuldt funktionelt tastatur (Notebook)

• Næsten alle udgangene (stik) på enheden skal 
fungere (f.eks. USB, etc.), strømstik skal være 
funktionsdygtigt.

• Batteriet er funktionsdygtigt og dens kapacitet er på 
min. 10%.

• Strømforsyning/oplader og batteri skal være 
inklusiv.



D
GRADE

• Enheden er defekt eller skadet.

• Såfremt enheden ikke kan starte, skærm ødelagt, 
flækket chassis, defekte strømudgange, defekt 
tastatur (ofte væske), KAN enheden grades som D.

• Der forsøges altid at ”bytte” mellem enhederne, 
således der ”genbygges” flest mulige funktionelle 
enheder, som kan afregnes til bedst tænkelig pris.



Bedste pris
Den bedste pris opnås med den korrekte viden om produktet. 

De oplysninger, der er vigtige og vil give den bedste pris, er beskrevet nedenfor.

Produktoplysninger der skal indsamles

• Antal

• Maskintype og model

• Et par serienumre, for hver model serie / SmartPhones 

IMEI nummer.

• Produkt navn

• Faktura (Her står typisk alle de ovenstående 

informationer)

Opgaver der skal tages stillig til

• Hvornår vil varen være tilgængelig / disponibel

• Er der særlig transport forhold?

• Skal der foretages datasletning?

• Er varen tyverimærket?

• Såfremt varen er tyverimærket, hvilken type?

Eksempel på maskintype og model

• Typen er en ”2668” og modellen er ”KHU”.

• Serienummeret (S/N) står lige ved siden af. På 
notebooks står det på bagsiden eller under batteriet.

Eksempel på produktnavn

• Her vist på en Lenovo Thinkpad T460.

Eksempel på tyverimærke

• Når det lille mærke (med logo) fjernes, efterlades 
der en ætsning / syremærke af logoet ind i 
plastikken.

Eksempel på IMEI nr.

• Ved at trykke *#06# vises IMEI nr. i displayet.

• På Apple enheder kan IMEI nummeret også findes 
trykt bagpå eller på SIM kort holderen

Tag billeder af produktoplysningerne: det er nemt, hurtigt og det eliminerer læse-, skrive- og tastefejl.



Npvision Group er en danskejet handelsvirksomhed med speciale i opkøb og salg af brugt 

IT-infrastruktur. Fra vores to afdelinger i henholdsvis Aarhus og Herlev afhenter vi brugt 

IT-udstyr hos et stort antal offentlige og private virksomheder i hele landet.

Lad os sælge jeres brugte IT-udstyr

Højeste kreditværdighed
Bisnode 2019

• Vi løser komplicerede opgaver og handler 

vanskeligt salgbart IT-infrastruktur 

• Vi sikrer stærk prissætning på brugt  

IT-infrastruktur via globalt netværk 

•  Overvåger markedet og reducerer dine 

afskrivninger

•  Vi er certificeret partner, når det handler om 

IT-sikkerhed og omgang med dine fortrolige 

oplysninger

•  Vi efterlever GDPR-regler og sikrer garanti  

og dokumentation for vores arbejde 

•  Vi sikrer at din IT-infrastruktur genanvendes til 

glæde for klodens ressourcer

Derfor skal du vælge Npvision Group

E-MAIL

info@npvision.dk

TELEFON

+45 86 19 90 19

WEBSITE

www.npvision.dk

Hovedkontor

Npvision Group A/S - Aarhus

Brunbjergvej 4

DK-8240 Risskov

Npvision Group A/S - Herlev

Lyskær 8

DK-2730 Herlev

Kontakt os


