
BESTÄLL DIREKT PÅ DUSTIN.SE ELLER RING 08-553 44 000 SÅ HJÄLPER VI 
DIG ATT HITTA EN LÖSNING SOM FÅR DITT FÖRETAG ATT FUNGERA BÄTTRE.

Defektavdragslista telefoner.
Generella avdrag för kosmetiska skador Avdrag vid defekter/saknade komponenter 

övriga produkterA-gradering – Inga avdrag, fullt avtalat pris
A-gradering är vad vi brukar kalla ”normalslitage”. Här förväntas en 
produkt med små tecken på användning. Endast e�  fåtal mindre repor 
eller andra märken får � nnas på chassit. Inga repor eller andra skador på 
skärmen accepteras. Enheten ska vara komple� , fullt fungerande och 
utan skador i övrigt. Originaladaptern ska � nnas med.

B-gradering – 90% av avtalat pris
Här förväntas en produkt med några repor, mindre bucklor och 
andra mindre märken. Några repor eller pixelfel i kanten av skärmen 
accepteras. Enheten ska vara komple�  och fullt fungerande. 
Originaladaptern ska � nnas med. 

C-gradering – 50% av avtalat pris
Produkterna är väl använda och präglas av de� a. Produkter som 
klassi� ceras som C-gradering har tydliga och/eller omfa� ande repor, 
bucklor och skador. Repor och/eller pixelfel på skärmen accepteras. 
Enheten ska vara komple�  och fullt fungerande. Originaladaptern ska 
� nnas med.

D-gradering – 10% av avtalat pris
Enheten är defekt och/eller kra� igt skadad i chassi, skärm, tangentbord, 
portar eller vätskeskadad. Enheten är a�  betrakta som reservdelar. 

PC/LAPTOPS PRIS

Hårddisk Defekt/Saknas 450 SEK

Minne Defekt/Saknas 450 SEK

AC-adapter Defekt/Saknas 200 SEK

Tangentbord (Laptop) Defekt/Saknas 500 SEK

Batteri Defekt/Saknas 300 SEK

Borttagning av lösenord Om omöjlig 100 SEK

APPLE MACBOOKS / IPADS PRIS

Hårddisk Defekt/Saknas 800 SEK

Minne Defekt/Saknas 450 SEK

AC-adapter Defekt/Saknas 500 SEK

Tangentbord (Laptop) Defekt/Saknas 1000 SEK

Batteri Defekt/Saknas 800 SEK

FMI/DEP (Ej avaktiverat) 100 % avdrag

• Dustin har som målsättning att alltid försöka minimera defektavdragen och återanvända så mycket som möjligt. 
Detta tycker vi är viktigt både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

• Ur enheter som får D-gradering försöker vi alltid plocka komponenter för att komplettera andra enheter i sändningen och 
på så vis minimera defektavdragen på dessa.

• Detta innebär att ett så litet antal enheter som möjligt blir att betrakta som ”skrot”.


