
Recycling is good for the environment.
A recycled smartphone decreases carbon dioxide 
emissions with 55 kilos. Which equals 228 000 
mobile charges or a 30-mile car drive. A recycled 
laptop decreases emissions with 280 kilos.

- IVL Swedish Environmental Research Institute

Sustainable, safe, and secure
When we receive equipment, we perform functionality 
tests and remove all data in accordance with safety 
certi�ed methods – all data is permanently deleted and 
cannot be recreated. The product is 100 percent 
deidenti�ed. So you’re assured sensitive information 
doesn’t end up in the wrong hands.

To achieve the best possible environmental e�ect, we 
always strive to reuse before recycling. Approximately 95 
percent of all returned phones, tablets, and computers 
are transferred to the second-hand market for IT 
equipment. In other cases, the equipment is recycled in 
an environmentally secure way in accordance with 
our ISO certi�cations.

When it comes to both reuse and recycling, Telia Finance’s 
aim is for the equipment to not end up in sensitive 
markets from a sustainability and CSR perspective. 

The full process around managing, erasing information, 
and marketing it on the second-hand market or recycling 
is completed in accordance with ISO 9001 (Quality), ISO 
14001 (Environment), and ISO 27001 (Information safety). 
Which means we’re audited by independent accountants 
in relation to our work with environmental issues.

Telia Finance collaborates with market-leading partners 
for the handling. The suppliers have been contracted 
based on the high demands of Telia Company. Thus 
ensuring safe and environmentally accurate handling of 
the equipment, that information is deleted, and that the 
reusing and recycling are sustainable.

Read more at teliacompany.com/en/sustainability.

Telia Finance is responsible for the full reuse and recycle 
process at no extra cost for our customers. We provide 
you with relevant material and updates throughout the 
process. Thus ensuring a sustainable, secure and safe 
circular process.

At Telia Finance the environment is prioritized within our organization and in customer o�ers. Which is 
why we’re able to help you manage your used IT equipment in a secure and sustainable way. This relates 
both to equipment you return to us when using the Swop service as well as leased equipment. 

Cycles in orbits
We have created a circular system where you  
time and time again can trade in your old 
technology in a simple, secure and 
sustainable way.

SWOP

USE

ORDER

SELECT

SECURE AND SUSTAINABLE 
LIFE CYCLE WITH TELIA FINANCE

CONTACT TELIA FINANCE
For questions regarding contracts please visit Contact at telia�nance.com 
or call us at +46 771-883050
For questions related to returns and recycling of phones: assetrecovery@telia�nance.com

Kretsar i kretslopp
Vi har skapat ett cirkulärt system så att ni gång 
på gång ska kunna byta in er gamla teknik på 
ett enkelt, säkert och hållbart sätt. 

SÄKER OCH HÅLLBAR LIVSCYKEL 
MED TELIA FINANCE

KONTAKTA TELIA FINANCE
För frågor om avtal vänligen besök Kontakt på telia�nance.se
eller ring oss på 0771-883050
För frågor om återlämning och återvinning av mobiler: assetrecovery@telia�nance.com

BYT IN
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BESTÄLL

VÄLJ

Återanvänt är bra för miljön.
En återanvänd smartphone minskar koldioxidutsläppen med 
55 kilo. Det motsvarar 228 000 mobilladdningar 
eller 30 mils bilkörning. En återanvänd laptop minskar 
utsläppen med 280 kilo. 

– IVL Svenska Miljöinstitutet

Hållbart, säkert och tryggt
När vi tar emot utrustning gör vi funktionstester och tar 
bort all data enligt säkerhetscerti�erade metoder – 
all data raderas permanent och kan inte återskapas. 
Produkten avidenti�eras till 100 procent. Du kan alltså 
vara säker på att känslig information inte hamnar i orätta 
händer.

För att uppnå bästa möjliga miljöe�ekt eftersträvar vi 
alltid återanvändning före återvinning. Omkring 95 
procent av alla återlämnade mobiler, surfplattor och 
datorer överförs till andrahandsmarknaden för 
IT-utrustning. I övriga fall återvinns utrustningen på ett 
miljömässigt säkert sätt enligt våra ISO certi�eringar. 

Både när det gäller återanvändning och återvinning, 
arbetar Telia Finance för att utrustningen inte ska hamna 
på känsliga marknader utifrån ett hållbarhets- och 
CSR-perspektiv.

Hela processen kring hantering, radering av information 
och avsättning på andrahandsmarknaden eller 
återvinning sker i enlighet med ISO 9001 (Kvalitet), 
ISO 14001 (Miljö) och ISO 27001 (Informationssäkerhet). 
Därmed granskas vi av oberoende revisorer i arbetet med 
miljöfrågor.

Telia Finance samarbetar med marknadsledande partners 
för denna hantering. Leverantörerna är upphandlade av 
Telia Company enligt högt ställda krav. På så sätt 
säkerställs att utrustningen tas om hand på ett säkert 
och miljömässigt korrekt sätt, att information raderas 
och att återanvändning och återvinning är hållbar. 

Läs mer på teliacompany.com/sustainability.
En viktig del i Telia Finance hyreserbjudande är att 
livscykelhantering ingår. Vi ansvarar för hela processen. 
När det är dags att uppgradera eller återlämna hyrd 
utrustning tar vi hand om era produkter.

På Telia Finance prioriterar vi miljön i vår verksamhet och i erbjudandet till våra kunder. Därför kan vi 
hjälpa dig att ta hand om din använda IT-utrustning på ett säkert och hållbart sätt. Det gäller både 
utrustning som vi tar tillbaka när du använder tjänsten Byt In och utrustning som du hyrt.

Kiertojärjestelmä
Olemme kehittänet kiertojärjestelmän, jonka 
ansiosta voit vaihtaa vanhan laitteesi uuteen 
aina uudelleen helposti, turvallisesti ja 
vastuullisesti.

TELIA FINANCE TUKEE TURVALLISTA JA 
VASTUULLISTA TOIMINTAA LAITTEIDEN 
KOKO ELINKAAREN AJAN

OTA YHTEYTTÄ TELIA FINANCEEN
Jos sinulla on kysyttävää sopimuksista, katso oikeat yhteystiedot telia�nance.�-sivuston 
Ota yhteyttä -osiosta tai soita numeroon +3582040-29129. 
Jos sinulla on kysyttävää puhelinten palautuksesta tai vaihdosta, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen assetrecovery@telia�nance.com.
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VALITSE

Kierrätys on hyväksi ympäristölle.
Kierrätetty älypuhelin vähentää hiilidioksidipäästöjä 55 
kilolla. Tämä vastaa 228 000:ta matkapuhelimen latausta tai 
noin 50 kilometrin automatkaa. Kierrätetty kannettava 
tietokone puolestaan vähentää päästöjä 280 kilolla.

– IVL Swedish Environmental Research Institute

Vastuullinen ja turvallinen prosessi
Kun saamme laitteen, testaamme sen toimivuuden ja 
poistamme kaikki tiedot serti�oidusti turvallisin 
menetelmin. Kaikki tiedot katoavat pysyvästi, eikä niiden 
palauttaminen ole mahdollista. Myös laitteen 
tunnistaminen käy mahdottomaksi. Niinpä voit luottaa 
siihen, etteivät arkaluonteiset tiedot päädy vääriin käsiin.

Ympäristövaikutusten minimoimiseksi pyrimme aina 
saamaan laitteet uudelleen käyttöön ennen niiden 
kierrätystä. Noin 95 prosenttia kaikista palautetuista 
puhelimista, tableteista ja tietokoneista siirtyy käytettyjen 
IT-laitteiden markkinoille. Muut laitteet kierrätetään 
ympäristövastuullisella tavalla ISO-serti�ointiemme 
mukaisesti.

Telia Financen tavoitteena uudelleenkäytössä ja 
kierrätyksessä on, että laitteet eivät päädy kestävän 
kehityksen ja yhteiskuntavastuun kannalta kiistanalaisille 
markkinoille.

Koko prosessi hallinnasta tietojen poistoon ja käytettyjen 
laitteiden markkinoilla myyntiin tapahtuu ISO 9001 
(laatu)-, ISO 14001 (ympäristö)- ja ISO 27001 (tietoturva) 
-standardien mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että 
riippumattomat tarkastajat auditoivat 
ympäristötoimemme.

Telia Finance tekee yhteistyötä markkinoiden johtavien 
käsittelykumppanien kanssa. Kumppanimme on valittu 
Telia Companyn tiukkojen vaatimusten pohjalta. Näin 
varmistamme, että laitteita käsitellään turvallisesti ja 
ympäristövastuullisesti, että tiedot poistetaan 
asianmukaisesti ja että uudelleenkäyttö ja kierrätys 
tapahtuvat kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 

Lisätietoja on osoitteessa 
teliacompany.com/sustainability.
Telia Finance vastaa koko uudelleenkäyttö- ja 
kierrätysprosessista, eikä siitä koidu lisäkustannuksia 
asiakkaillemme. Saat meiltä asiaan liittyvää materiaalia ja 
pidämme sinut tilanteen tasalla koko prosessin ajan. Näin 
varmistamme kiertoprosessin vastuullisuuden ja 
turvallisuuden.

Telia Finance huomioi ympäristön sekä omassa toiminnassaan että asiakkaille tarjoamissaan tuotteissa 
ja palveluissa. Siksi pystymme auttamaan sinua käytettyjen IT-laitteidesi turvallisessa ja vastuullisessa 
hallinnassa. Tämä koskee niin vaihtopalvelun kautta meille palautettavia laitteita kuin vuokralaitteitakin.
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