
Trasig pekskärm; blank skärm; allvarlig missfärgning, 
skärmbränna eller stora fläckar.

- 70 %

INGEN STRÖM SLÅS PÅ  
(PROBLEM MED MODERKORT); 

Återställning/startfel; laddas inte (problem med inbyggt 
batteri); ej fungerande laddningsuttag. 

- 90 %

MOLNLÅS I ICLOUD 
FÖR APPLE/GOOGLE;

Ett icke-borttagbart iCloud alt, Google-konto för Android. - 90 %

Recycling allmänna villkor

FUNGERAR I UTMÄRKT 
SKICK; 

Mycket få tecken på användning. Få lätta repor på skärmen 
är tillåtet.

+ 10 %

Den tillhandahållna prisinformationen är baserad på fullt fungerande 
enheter. Det slutliga priset kan ändras beroende på resultatet av 
testning på plats och kan variera beroende på den specifika enhetens 
tillstånd. 
 
Offerten gäller i upp till 14 dagar. Om enheten är ansluten till iCloud 
(FMI), DEP eller annan enhetslåsfunktion reduceras priset till 10 % av 
det ursprungliga värdet på en fungerande enhet. 
 
 
Mobil: 

MINDRE FEL; Fullt fungerande enhet, men har fel som inte stör själva 
användningen av enheten såsom mindre sprickor, saknade 
portkåpor eller mindre LCD- problem som ”inbrända” ikoner, 
fläckar eller texter.

- 15 %

FYSISK SKADA; Sprucket glas med fungerande LCD; sprucken/böjd ram; 
sprucken baksida; felaktiga knappar, kamera, Touch-ID, 
högtalare eller mikrofon; lösa delar (skärm).

- 35 %

DEFEKT LCD, SKADAD 
LCD;

1.     ERBJUDANDE 
 
Frontdesk erbjuder er som kund möjligheten att återvinna och sälja era 
begagnade enheter till Frontdesk.  
 
Ni som kund kan välja att få beloppet utbetalt, minska kostnaden vid 
köp av ny hårdvara, alternativt addera värdet till er innestående pott 
hos Frontdesk 
 
Beloppet som ska utbetalas beror på enhetens typ och dess skick 
enligt nedanstående villkor: 
 
2.  GRADERING AV HÅRDVARA

FUNGERANDE I GOTT 
SKICK;

Fullt fungerande enhet i gott eller medelmåttigt skick. 
Enheten kan ha repor eller små bucklor och se använd ut. 

+/- 0%



RAM-MINNE; Saknas/Felaktig/Skadad. - 15 %

Ytterligare sänkningar:

HÅRDDISK; Saknas/Felaktig/Skadad. - 15 %

BATTERI; Saknas/Felaktig/Skadad. - 15 %

LÅST; Bios-lås/Apple FMI/DEP-lås. - 70 %

KOMPLETT;

Mindre fel som mikrofonproblem, kameraproblem, 
porten fungerar inte, högtalarproblem.

Komplett och fullt fungerande enhet i gott eller 
genomsnittligt skick. Enheten kan ha några repor eller små 
bucklor och ser använd ut. 

+/-0%

MINDRE FEL; - 20 %

SLITEN; Fullt fungerande med visuellt skadad enhet. Enheten kan ha 
sprickor som inte påverkar den strukturella integriteten. 
Enheten kan sakna avtagbara höljen.

- 30 %

FELAKTIGT INTERNT; Funktionsfel (WIFI fungerar inte, sensorfel, fläktproblem, 
GPU-problem Integrerad defekt/skadad enhet/ram, startfel).

- 50 %

DEFEKT LCD; Allvarlig LCD-skada (vattenstämplar, delaminering, svart/ 
blank skärm, kraftig missfärgning)

- 70 %

INGEN STRÖM; Enheten startar inte. - 90 %

SKROT; Gammal/föråldrad enhet, allvarlig skador. - 100 %

Dator:

3.  DE OLIKA STEGEN 
 
a.  Frontdesk kommer att ge en offert i realtid för de enheter som 

erbjuds av kunden och denna kommer att vara giltig i 14 dagar. 

Offerten är baserat på de allmänna villkoren gällande gradering och 

skick av hårdvaran.  

 

b.     Om kunden accepterar offerten kommer Frontdesk att låsa 

offerten och skicka ut en fraktsedel till kunds e-postadress. Paketet 

skall paketeras på ett sådant vis (se instruktioner) så att telefonerna 

inte skadas under transporten.  

 

c.     Utvärdering av enheter tar ca 30 arbetsdagar.  

 

d.     Efter 30 dagar meddelar Frontdesk kund om slutresultatet. 

Frontdesk skickar ut skriftlig rapport med graderingsresultatet samt 

offert på rensning/återvinning.  

 

e.  Kund har möjlighet att acceptera eller avvisa det slutliga beloppet. 

 

f.     Om Kund accepterar offerten så kan man få välja mellan att få 

beloppet utbetalt, minska kostnaden vid köp av ny hårdvara, 

alternativt addera värdet till Kunds innestående pott hos Frontdesk. 

 

g.  Om Kund avvisar offerten, returneras hårdvaran till kund 

kostnadsfritt inom 7 arbetsdagar.  



3.  DE OLIKA STEGEN 
 
a.  Frontdesk kommer att ge en offert i realtid för de enheter som 

erbjuds av kunden och denna kommer att vara giltig i 14 dagar. 

Offerten är baserat på de allmänna villkoren gällande gradering och 

skick av hårdvaran.  

 

b.     Om kunden accepterar offerten kommer Frontdesk att låsa 

offerten och skicka ut en fraktsedel till kunds e-postadress. Paketet 

skall paketeras på ett sådant vis (se instruktioner) så att telefonerna 

inte skadas under transporten.  

 

c.     Utvärdering av enheter tar ca 30 arbetsdagar.  

d. Efter 30 dagar meddelar Frontdesk kund om slutresultatet. 

Frontdesk skickar ut skriftlig rapport med graderingsresultatet samt 

offert på rensning/återvinning.  

 

e.  Kund har möjlighet att acceptera eller avvisa det slutliga beloppet. 

 

f.     Om Kund accepterar offerten så kan man få välja mellan att få 

beloppet utbetalt, minska kostnaden vid köp av ny hårdvara, 

alternativt addera värdet till Kunds innestående pott hos Frontdesk. 

 

g.  Om Kund avvisar offerten, returneras hårdvaran till kund 

kostnadsfritt inom 7 arbetsdagar.  

 

 

4.     ALLMÄNNA VILLKOR – HANTERING AV HÅRDVARA 
 

a.    Frontdesk agerar på uppdrag av kunden, har befogenhet att 

utföra och deklarera denna transaktion. 

 

b.    De varor som härmed handlas in är vad de ser ut att vara och är 

inte belastade eller föremål för något anspråk från någon tredje part. 

 

c.    Kund har laglig äganderätt till de varor som härmed handlas in och 

kan överlåta full äganderätt till med garanterad god äganderätt och fri 

från några som helst belastningar, panträtter eller pantsättningar. 

 

d.    Kund accepterar att all information som lagras på mobiltelefonen, 

iPod eller iPad som har bytts in kommer att förstöras vid det fall där 

kunden accepterar inlösenpriset för enheterna.  

 

e.     Kund samtycker till att den inte ska ha något anspråk gentemot 

Frontdesk eller dess partners för någon förlust eller skada som vi kan 

lida på grund av förstörelse eller förlust av sådan information av någon 

tredje part till följd av förstörelse eller förlust av sådan information. 

Vidare; Kund håller härmed och ska på begäran hålla Frontdesk och 

dess samarbetspartners skadeslösa mot alla anspråk på förlust eller 

skada som riktas mot dem av tredje part (inklusive juridiska kostnader) 

som uppstår till följd av förstörelse eller förlust av informationen på 

nämnda mobiltelefon, iPod eller iPad eller någon lagring anordning som 

finns däri.  




