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Kontakt og bestilling

Du bestiller LOOP1 via Ateas eShop, www.atea.dk/
eshop, eller via din daglige kontaktperson hos Atea

Hvad indgår i LOOP1?

Transport 
Transport – levering, afhentning og transport 
af it-udstyret i åbent bur

Bortskaffelse af brugt it-udstyr
Bortskaffelse af it-udstyr i henhold til 
gældende miljøkrav og sikkerhedsstandarder

Hvis it-udstyr indeholder personoplysninger uanset 
følsomhed, er det kundernes ansvar, at disse data 
slettes, før it-udstyret sættes i det åbne LOOP1-bur. I 
princippet kan der ikke sættes databærende medier i 
LOOP1-buret, medmindre data slettes.

*

Genbrug dit it-udstyr 
Det er miljørigtigt, sikkert og 
økonomisk fordelagtigt

Frigør tid og lad Atea 
håndtere dit brugte it-
udstyr.

LOOP1 er en del af Ateas ambitiøse recycling 
program - 'goitloop'. 

Programmet og dets delelementer er skræddersyet 
til et hvert behov og har til formål at sikre bæredygtig 
og økonomisk fordelagtig afskaffelse af brugt it-
udstyr og samtidig gøre det nemt at modtage nyt og 
klargjort it-udstyr.

I dette konceptblad kan du se hvad der indgår i kon-
ceptet og hvordan processen forløber.

Al håndtering sker i henhold til gældende miljøkrav 
og sikkerhedsstandarder i ISO 9001 og 14001. 
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Start

Finish

LOOP1
Trin for trin proces 
og tidslinje

Ordre
Din ordre modtages.

Levering af LOOP1-bur
Du bliver kontaktet inden for 3-5 arbejdsdage for at 
aftale levering af LOOP1 bur.

Bestilling af burindsamling
Afhentning af LOOP1 bur bestilles ved at sende 
mail til: goitloop.logistics@atea.se.
Senest efter 10 arbejdsdage skal der være bestilt 
afhentning.

Bortskaffelse af brugt it-udstyr
It-udstyret sorteres og bortskaffes miljøkorrekt og 
efter gældende lovgivning.



Dit udtjente it-udstyr skilles ad og eventuelle miljøfarlige stoffer sorteres fra.
Visse materialer er ikke egnet til genanvendelse og går videre til genvinding af energi.

Hvordan bortskaffes 
it-udstyret?

LOOP1 boksstørrelse og kapacitet

De oplyste antal er baseret på maksimal kapacitet per kategori – kombination af 
kategorier er tilladt.

*

Produkter Kapacitet/enheder

PC laptop

PC SFF

PC CMT/Tower

PC Thin client/USDT

Server (Tower) 

TFT-skærme <24”

TFT-skærme 24”

TFT-skærme 26”

150

55

30

115

14

30

25

20

Dimensioner: 120x80x180cm

Vægt:  Maksimal vægt inklusive 
skab: 400 kg 
Maksimal vægt eksklusive skab: 
350 kg 
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* Når du køber LOOP1, accepterer du, at Atea overtager både miljøforpligtelserne og rettighederne til it-udstyret.
Derudover accepterer du de vilkår og betingelser, der er beskrevet her.




