
ITReuse
Recycle

Refurbish
- Og gør en forskel for mennesker med autisme og din virksomhed.



Om os 

• NordVirk køber og sælger brugt IT-udstyr på markedsvilkår.
• Vi sikrer certificeret datasletning og miljørigtig bortskaffelse.
• Vores sociale formål er at skabe uddannelse og jobmuligheder for mennesker 

med autisme.
• Vi er non-profit og geninvesterer økonomiske overskud i målgruppen og 
       virksomheden via ansættelser af målgruppen.
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Fokus på ressourcer
NordVirk opkøber primært laptops, stationære computere og skærme fra 
virksomheder, kommuner og andre større organisationer – både nyere og ældre 
udfasede modeller. Vi tilbyder en sikker løsning for håndtering af data og hardware, 
med certificeret datasletning, afrapportering og opbevaring i sikrede lokaler, så I får 
tid til at fokusere på jeres kerneopgaver.

Din virksomhed:
• Afhentning af jeres brugte udstyr i egen bil eller af fragtmand
• Sikrede lokaler til opbevaring af databærende udstyr
• Certificeret datasletning og rapport til jer
• Fjernelse af firmalogo og tyverimærker
• Degaussing af harddiske
• Fysisk destruktion af databærende enheder og miljørigtig bortskaffelse

Vi opererer efter ISO standarder i vores opgaveløsning. 
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 Kontakt os 
-  når I overvejer at udskifte IT

Sikker håndtering
- Forsvarlig opbevaring og 

håndtering af data og IT-udstyr

2.

Salg af brugt IT-udstyr 
til NordVirk
Nedenstående proceslinje illustrerer den proces, som vi gennemgår med alle vores 
samarbejdspartnere, når vi indgår en aftale om indkøb eller donation af brugt  
IT-udstyr. 

Dialog 
&

forventningsafstemmelse 
 - Håndtering af opgaven

- Prisoverslag

Afrapportering
- Certificeret 

datasletningsrapport
- Fakturering

4



CSR og FNs verdensmål
Et partnerskab med NordVirk:

- Bidrager til samarbejdet om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling
 -Skaber god corporate social responsibility 
- Forlænger levetiden på jeres computerne til gavn for miljøet
- Skaber en god cirkulær økonomi og bæredygtig drift
- Giver reel arbejdstræning og jobs til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet
- Bidrager til information og fælles kommunikation om CSR og FNs Verdensmål
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B
GRADE  – 100% funktionel computer.

 – Fremstår i god stand.

 – Har brugsspor på kabinet  
(minimale ridser/mærker) (IKKE på skærm).

 – Bærbar: OK batteri + keyboard i OK stand.

 – iPad: Minimum 70% kapacitet på batteriet.

A
GRADE  – 100% funktionel computer uden mangler.

 – Fremstår i meget pæn stand.

 – Kan have mindre brugsspor på kabinet  
(minimale ridser/mærker) (IKKE på skærm).

 – Bærbar: Godt batteri + keyboard i pæn stand.

 – iPad: Minimum 80% kapacitet på batteriet.

Prisgradueringer
Indkøb af udstyr, prisfastsættelse efter følgende parametre

6



 – Funktionel computer.

 – Fremstår ok, men med kosmetiske mærker.

 – Mange brugsspor på kabinet  
(ridser/små mærker/små buler/fjernet tyverimærke).

 – Bærbar: OK Batteri (testet OK) + keyboard kan være slidt.

 – iPad: Minimum 60% kapacitet på batteriet.C
GRADE

NordVirk samarbejder bl.a. med

 – Defekt
 – Skrot
 – Andet IT-udstyr aftales nærmereD

GRADE
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Læs mere på vores hjemmeside www.nordvirk.dk 

Esben Lund-Pedersen

Indkøbsmanager

Mobil: (+45) 4060 0355

Email: elp@nordvirk.dk

NordVirk

Nålemagervej 5

9000 Aalborg

Stepan Hausch Lee

Direktør

Mobil: (+45) 22271083

Email: sl@nordvirk.dk

NordVirk

Nålemagervej 5

9000 Aalborg


