BUY BACK
Buy Back går ut på at dere selger gamle produkter til oss som
delbetaling for nytt utstyr.
Når bedriften kjøper nytt utstyr fra Telia, kan
dere få rabatt i form av at vi kjøper det gamle
utstyret.
Vi i Telia Finance tar oss av det hele, og for
deg som kunde betyr det for det første at du
frigjør kapital, og for det andre at du kan være
trygg på at utstyret blir håndtert på miljøriktig
vis gjennom vårt samarbeid med sertifiserte
partnere som sletter all gammel informasjon
og setter i stand eller gjenvinner produktene.

Å leie er bra for miljøet
Det å leie teknisk utstyr er en fleksibel og økonomisk måte å få tilgang
til den nyeste teknologien på. En
annen fordel som nå får stadig mer
oppmerksomhet, er at leieløsninger
også er bra for miljøet. Når bedriften leier teknisk
utstyr, blir alle komponentene del av et kretsløp
der alt som kan gjenvinnes eller gjenbrukes, blir
tatt vare på. På teliafinance.com kan du lese mer
om hvordan dette forgår, og hvilke fordeler det har.

Slik fungerer Buy
Back:

• Vi går gjennom de gamle
produktene og tilbyr en
pris.

Godt å vite:

• Utstyret du selger til
oss, trenger ikke å
være kjøpt hos Telia
i utgangspunktet.

• For at rabattene skal
• Prisen blir rabatten dere
gjelde, må bedriften
får ved kjøp av nytt utstyr.
levere inn produktene
• Vi tar oss av innsamling,
vi har blitt enige om,
registrering og rapporteinnenfor den avtalte
ring av utstyret vi mottar.
fristen.
• På denne måten vil all
• Alle telefonene må
risiko knyttet til utstyrets
kunne starte.
tilstand og økonomiske
• Funksjonen ”Finn min
verdi, bli overlatt til Telia
iPhone” må være deakFinance.
tivert.
• Alt innhold blir slettet ved
hjelp av spesialprogramvare hos samarbeidspartnerne våre. De tar
seg også av istandsetting, gjenvinning og/eller
avfallshåndtering på en
miljøriktig måte.

How to take the next step

Would you like to find out more about our offers or place
an order? Contact us by phone 0771 88 30 50 or by visiting
teliafinance.com.

