Returnering af enkelte HP-blækpatroner
Denne gratis servicemulighed med postaflevering er målrettet forbrugere, folk med hjemmekontor og små og mellemstore virksomhedskunder,
der vil returnere op til 10 HP LaserJet-tonerpatroner og/eller op til 10 HP-blækpatroner til genbrug.
HP LaserJet-tonerpatroner1
Trin 1

Gå til hp.com/recycle, og under afsnittet Recycle vælg Denmark / Danmark.

Trin 2

Klik på HP ink and LaserJet toner cartridges, og under afsnittet Forbruger og hjemmekontor klik på Genbrug nu.2

Trin 3

Gå til afsnittet om HP LaserJet-udstyr, og klik på Udskriv
returmærkat med porto betalt for HP-tonerpatron eller
tromlesæt. Angiv antal nødvendige returmærkater, og klik på Næste.

Indtast adresseoplysninger, og klik på Næste.

Trin 5

Gennemse sammendraget, og klik på Udfør for at afsende din bestilling. Tak-side vises.
Klik på Klik her for at udskrive din etiket for at downloade og
udskrive .pdf-filen med returmærkater og brugervejledningen.

HP stod på CDP’s Global og S&P
500 Disclosure og Performance
Indexes i 2014

HP stod på Dow Jones Sustainability
World Index og North America Index
i 2014

HP kåret som vinder i
kategorien Samarbejde om
tiltag for at skabe Østafrikas
Compliant Recycling (EACR)
Center

HP har været med på
FTSE4Good Index siden 2003

Gå til afsnittet om HP Inkjet-udstyr, og indtast antal nødvendige
returmærkater, og klik på Næste.

Trin 4

Trin 6
1

HP-blækpatroner1

Returkuverter vil blive afsendt til den angivne adresse sammen med
brugervejledningen.

Tilgængelighed af servicemuligheder varierer fra land til land. Du finder flere oplysinger på hp.com/recycle

HP blev kåret som en
af Canada’s Greenest
Employers i 2014 for
syvende år i træk

In 2014 vandt HP den internationale
Green Apple Gold Award for
miljømæssig bedst praksis

Bliv partne med HP
for miljøets skyld
Genbrug originale HP-patroner
Det er nemt at reducere sin miljøpåvirkning, når man køber
originale HP-forbrugsvarer, på grund af alt lige fra det
innovative design til muligheden for praktisk, gratis genbrug.
HP Planet Partners-programmet1 findes online på
hp.com/recycle

Du finder flere oplysninger om genbrug af dine originale HP-blækpatroner på hp.com/recycle
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Programtilgængelighed varierer fra land til land

HP er førende,
hvad angår skiftet
til mere iljømæssigt
bæredygtig udskrivning
Hos HP ved vi, at udviklingen af innovative løsninger, der
er bygget med tanke på miljøet, ikke er et valg, men et
krav. Det er derfor, at HP fokuserer på programmer, der
hjælper med at reducere vores miljøbelastning og vores
kunder og partnere med at reducere deres. Ved at udvikle
produkter i høj kvalitet samt tjenester og løsninger, der er
designet med tanke på miljøet, er HP med til at føre globale
virksomheder mod en bæredygtig fremtid.

HP har produceret flere end 2,6 milliarder originale HP-blækpatroner
med indhold fra sin ”lukket kredsløb”-genbrugsproces.
Bare på ét år kan vi gøre en meningsfuld forskel.

HP’s genbrugsproces er et såkaldt "lukket kredsløb"
HP’s genbrugsproces med ”lukket kredsløb” for blækpatroner var
den første af sin art i branchen. Både HP-blækpatroner og LaserJet
tonerpatroner genbruges i dag hva. af denne banebrydende proces..

1. Kunder køber originale HPforbrugsvarer
Kunder køber originale HPblækpatroner pga. deres
enestående udskriftskvalitet og
driftssikkerhed - hvilket også er
et godt valg for miljøet.
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6. HP omdanner
HP omdanner ny
6
plastikharpiks for at
producere nye originale
HP-forbrugsvarer, og
sparer og genbruger
derved materiale i et
endeløst lukket kredsløb.
5. HP tilføjer plast
HP tilføjer genbrugsplast til
blækpatroner - drikkeflasker
eller bøjler - og ny plast til
tonerpatroner.

3. HP sorterer
HP sorterer
patroner efter
type
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4. HP genbruger
HP adskiller eller splitter
tonerpatroner, splitter
tonerkassetter og adskiller
materialer såsom plast og
metal.

blæk- og tonerpatroner
genbrugt siden 1991

3 milliarder

plastikflasker, som ikke
er endt på lossepladser
siden 2005

29 million

bøjler genbrugt siden 2013

Sådan bestilles tomme deponeringskasser1

Genbrugplast vs. ny plast (resultater fra 1 år)

2.Kunderne genanvender
med HP Planet Partners
Kunder returnerer brugte
HP-blækpatroner og
-tonerpatroner via HP Planet
Partners programmet.
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628 millioner

Returnering af store mængder HP-blækpatroner
Denne service er målrettet kunder fra små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder og kunder i den offentlige sektor, som vil
returnere 100 til 2.000 HP-blækpatroner og/eller 15 til 300 HP LaserJet-tonerpatroner til genbrug.

33 % mindre CO2-belastning1

Det svarer til at fjerne
1.455 biler fra vejene i et år2

54 % reduktion i forbrug
af fossile brændstoffer1

Dermed blev der brugt
42.000 færre tønder olie2

75 % midre vandforbrug1

Nok vand til, at der
kan tages brusebad
228 millioner gange3

 aseret på en LCA (life-cycle assessment), der blev foretaget af Four Elements Consulting og bestilt
B
af HP. Undersøgelsen sammenlignede den miljømæssige påvirkning ved brug af PET (polyethylene
terephthalate plastic) med den miljømæssige påvirkning ved brug af genbrugs-PET til fremstilling af
nye originale HP-patroner.
Der er flere oplysninger på hp.com/go/RecycledPlasticsLCA

2

 eregnet med EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator. Du kan få mere at vide
B
på epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html

3

Baseret på en gennemsnitlig amerikaners forbrug på antaget 302 liter vand om dagen pr. person.
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Sådan returneres fulde deponeringskasser1

Trin 1

Gå til hp.com/recycle, og under afsnittet Recycle vælg Denmark / Danmark.

Trin 2

Klik på HP ink and LaserJet toner cartridges, og under afsnittet Små og mellemstore virksomheder klik på Genbrug nu.2

Trin 3

Under afsnittet Massereturneringer skal du klikke
på Bestil levering af kasse.

Under afsnittet Massereturneringer skal du klikke
på Bestil afhentning af kasse .

Trin 4

Vælg den type kasse, du ønsker, og angiv det ønskede antal
og klik på Næste.

Indtast antal kasser, som skal indsamles, og klik på Næste.

Trin 5

Indtast adresseoplysninger, og klik på Næste.

Trin 6

Gennemse sammendraget, og klik på Udfør for at afsende din bestilling. Tak-side vises.

Tilgængelighed af servicemuligheder varierer fra land til land. Du kan finde flere oplysninger på hp.com/recycle
Til rådighed for ’små og mellemstore virksomhedsbrugere’ og ’brugere i store virksomheder og i den offentlige sektor’

Tilgængelige kassetyper: Fire kasser, små og store til HP-blækpatroner og HP-tonerpatroner1
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Længde (cm)

Bredde (cm)

Højde (cm)

Ca. antal blækpatroner

HP LaserJet-tonerpatroner

Stor kasse

60

50

82

25-30

HP LaserJet-tonerpatroner

Lille kasse

60

40

60

15-20

HP-blækpatroner

Stor kasse

40

30

60

150-200

HP-blækpatroner

Lille kasse

40

30

30

100-120

Tilgængelighed af deponeringskasser varierer fra land til land. Du finder flere oplysinger på hp.com/recycle

Leverancer og indsamlinger foretages inden for fem arbejdsdage fra ordredato.

