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ANSVARLIG 
HÅNDTERING  
AF IT SKROT



GDPR COMPLIANT

Alle data/informationer behandles og håndteres 
indenfor GDPR retningslinjer.

I Mentech ved vi alt om hvor vigtigt det kan være 
for en virksomhed, at visse data forbliver fortrolige. 
Derfor kan vi garantere vi, at vi ved rydning af data
behandler jeres enheder med komplet fortrolig 
håndtering af data.

Har i rekvireret Mentech til rydning af data, så kan i 
være sikre på at hver eneste enhed bliver undersøgt 
før og efter rydning af data, for at sikre at der ikke 
skulle være spor af data tilbage, når ordren er færdig.

ECO SOLUTIONS

Mentechs ECO solutions er lavet til jer, der har 
gammelt IT, men ikke ved hvordan eller har tid til 
at skille jer af med det. Mentech kan hjælpe med 
forsvalig, miljøvenlig afskaffelse af gammelt it.

Vi kan også sørge for at rydde data fra gamle 
telefoner, computere, m.m. 
Det bør ikke være besværligt at vælge den 
miljøvenlige vej, og vi i Mentech vil gøre alt hvad vi 
kan, for at gøre den miljøvenlige mulighed attraktiv!

LØSNINGERNE

Mentechs første ECO Solution er en simpel 
afhentning. Her betaler i en fast kilopris for 
opsamling/ansvarlig afskaffelse af IT skrot.

Mentechs anden ECO Solution er til jer med 
præferencer omkring data behandling. Ved denne 
løsning så gennemchecker vi alle enheder for data, 
før vi begynder behandling.

Vi bruger selvfølgelig vores egne sikrede, trackede 
biler til transporten. 
Når vi har hentet jeres IT, så har i en af to 
valgmuligheder:

Ved Mentech ECO Wipe løsningen sletter vi alt data 
fra alle enheder og destruerer herefter enhederne.

Ved Mentech ECO Recycle løsningen tager vi alle 
enheder med værdi, wiper data, fjerner evt. logoer og 
broker dem videre til nye slubrugere. Enheder uden
værdi bliver håndteret gennem ECO Wipe løsningen.

Mentech ECO 1 4,- pr. kilo

Mentech ECO 3 8,- pr. kilo

Mentech ECO Drive 300,- tur/retur

Mentech ECO Recycle

Mentech ECO Wipe
65,- pr. enhed

35,- pr. lille enhed



VIL DU VIDE MERE?
Læs mere på mentech.dk/erhverv eller book 
et uforpligtende møde med Mentechs B2B 
support.

Hovedvejen 9, 
2600 Glostrup

B2B telefon: 70 666 903
Email: erhverv@mentech.dk

http://mentech.dk/page/erhverv.html

