IT4Kids – donationsguide
Så ni har utrangerad IT hårdvara som ni vill donera till IT4Kids eller funderar på hur en donation går till?
Nedan följer en snabb guide som visar förloppet:
1. Ni kontaktar IT4Kids på info@it4kids.se och berättar vad det är för produkter ni vill donera. Alla
fungerande IT produkter tas emot oavsett ålder; server, smartphone, laptop, pc, monitor osv.
Börja också fundera över vad ni önskar donera till, IT4Kids vill främst donera till organisationer
som främjar barns utveckling och rätt till en meningsfull fritid tex idrottsföreningar.
2. IT4Kids kommer återkomma till er inom kort, vanliga frågor är om upphämtningsaddress, antal
pallar/kolli och även så allt är packat och klart för avhämtning.
IT4Kids kommer då ge er ett INOR nummer som ni ska märka varje kolli med.
3. Ett fraktbolag hämtar godset kostnadsfritt och donationen åker till en
rekonditioneringsanläggning ägd av Infotheek Groep.
4. När produkterna kommer fram registreras, rengörs och testas allt. Produkter med tidigare data
från en användare raderas. Säker radering ingår kostnadsfritt (normalpris 90 SEK per enhet) och
görs med branschledande verktyget Blancco (www.blancco.com).
Alla fungerande produkter kommer återanvändas, tänk på att en PC/laptop som återanvänds
sparar planeten 4000L, en smartphone 1000L färskvatten, som det annars skulle ”kosta” att
producera nya produkter. Så inte nog med att er donation främjar barn och ungdomar, ni gör
samtidigt miljön en tjänst!
5. När hanteringen är klar görs en värdering baserat på vad Infotheek Groep skulle betalat för
samma produkter vid ett normalt återtag. 100% av värdet skickas till IT4Kids. IT4Kids har inga
omkostnader så ni kan vara säkra på att hela värdet doneras!
6. Donatorn får reda på vilket belopp donation var på samt får lista på vilka produkter som skickats
in. Det är nu ni berättar för IT4Kids var ni önskar att donationen ska gå. Om inte ni väljer så
väljer IT4Kids åt er, oavsett vilket kommer pengarna göra skillnad!
Hoppas detta gör det enklare att ta donationsbeslutet, varje donation betyder något, oavsett värdet!
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