Yksittäisten HP-kasettien palauttaminen
Tämä maksuton postitoimituspalvelu on suunnattu kuluttajille, kotitoimistoille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat palauttaa
kierrätettäväksi enintään 10 alkuperäistä HP LaserJet -väriainekasettia ja/tai enintään 10 alkuperäistä HP-mustekasettia.
HP LaserJet -värikasetit1
Vaihe 1

Siirry osoitteeseen hp.com/recycle, sen jälkeen siirry Recycle-välilehteen ja valikosta valitse Finland / Suomi.

Vaihe 2

Valitse HP ink and LaserJet toner cartridges ja sen jälkeen Kuluttajat ja kotitoimisto-kohdasta valitse Kierrätä nyt.

Vaihe 3

Siirry LaserJet -tarvikeosioon ja valitse Tulosta HP-väriainekasetin
tai -rumpusarjan palautusosoitelippu, jonka postimaksu on
valmiiksi maksettu. Anna tarvittavien palautustarrojen määrä ja
valitse Seuraava.

Anna osoitetiedot ja valitse Seuraava.

Vaihe 5

Tarkista yhteenveto ja lähetä tilauksesi valitsemalla Valmis. Näyttöön tulee Kiitos-sivu.
Lataa ja tulosta palautustarrat ja käyttöohjeet sisältävä PDF-tiedosto
valitsemalla Klikkaa tästä tulostaaksesi palautustarran.

Palveluvaihtoehtojen saatavuus vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/recycle

HP listattiin CDP:n Global ja S&P
500 Disclosure and Performance
-indekseihin vuodeksi 2014

HP listattiin Dow Jones Sustainability
World -indeksiin ja North America
-indeksiin vuonna 2014

HP nimettiin voittajaksi
Yhteistyö-kategoriassa East
Africa Compliant Recycling
(EACR) Centerin luomiseksi
tekemiensä toimien ansiosta

HP on ollut FTSE4Goodhakemistossa vuodesta 2003
alkaen.

Siirry Mustesuihkutarvikeosioon ja anna tarvittavien
palautuskirjekuorien määrä ja valitse Seuraava.

Vaihe 4

Vaihe 6
1

HP-mustekasetit1

Palautuskirjekuoret toimitetaan annettuun osoitteeseen
käyttöohjeiden kera.

HP nimettiin Kanadan
vihreimpien työnantajien
joukkoon vuonna 2014
seitsemättä vuotta peräkkäin

Vuonna 2014 HP voitti
kansainvälisen Green Apple
Gold Award -palkinnon
toimistaan ympäristön hyväksi

Tee yhteistyötä HP:n
kanssa ympäristön hyväksi
Kierrätä alkuperäisiä HP-kasetteja
Innovatiivisen suunnittelun ja helpon ja ilmaisen kierrätyksen
ansiosta ympäristövaikutuksesi vähentäminen on helppoa,
kun ostat alkuperäisiä HP-tarvikkeita.
HP Planet Partners -ohjelma1 voit tutustua osoitteessa
hp.com/recycle

Lisätietoja alkuperäisten HP-kasettien kierrätyksestä on osoitteessa hp.com/recycle
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Ohjelman saatavuus vaihtelee maittain

HP johtaa muutosta kohti
ympäristöystävällisempää
tulostamista

HP on tuottanut yli 2.6 miljardia alkuperäistä HP-mustekasettia, joissa
on sisältöä sen "suljetusta" kierrätysprosessista.
Jo yhden vuoden aikana tekemämme työ on merkityksellistä.

HP:n kierrätys suljetussa kierrossa

HP ymmärtää, että ympäristöä ajatellen suunniteltujen
innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen ei ole vaihtoehto,
vaan välttämättömyys. Siksi HP on sitoutunut hankkeisiin,
jotka pienentävät ekologista jalanjälkeämme sekä auttavat
asiakkaitamme ja kumppaneitamme pienentämään
omaansa. Kehittämällä ympäristöä ajatellen suunniteltuja
laadukkaita tuotteita, palveluita ja ratkaisuja HP auttaa
johtavia kansainvälisiä yrityksiä entistä kestävämmän
tulevaisuuden rakentamisessa.

628 miljoonaa

muste- ja värijauhekasettia
vuodesta 1991 alkaen

3 miljardia

muovipulloa estetty
päätymästä kaatopaikoille
vuodesta 2005 alkaen

29 miljoonaa

HP:n suljettu kierto mustekasettien kierrätysprosessissa oli
ensimmäinen laatuaan alalla. Nykyään sekä HP-mustekasetit että
LaserJet-kasetit kierrätetään tämän uraauurtavan prosessin kautta.

1. Asiakkaat ostavat alkuperäisiä
HP-tarvikkeita
1
Asiakkaat ostavat alkuperäisiä
HP-kasetteja niiden erinomaisen
tulostuslaadun ja luotettavuuden
takia – ja tekevät samalla oivallisen
valinnan myös ympäristön kannalta.
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6. HP luo uudelleen
HP luo uutta
6
muovihartsia ja
tekee siitä uusia
alkuperäisiä HPtarvikkeita ja säästää
ja käyttää materiaaleja
loppumattomassa
suljetussa kierrossa.
5. HP lisää muovia
HP lisää kierrätettyä
muovia mustekasetteihin –
virvoitusjuomapulloista tai
henkareista – ja uutta muovia
värikasetteihin.

2. Asiakkaat kierrättävät HP
Planet Partners -ohjelman
avulla
Asiakkaat palauttavat käytetyt
HP-mustekasetit ja -värikasetit
HP Planet Partners -ohjelman
kautta.
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54% vähennys fossiilisten
polttoaineen kulutuksessa1
75 % vähemmän
vedenkulutusta1

3. HP lajittelee
HP lajittelee
kasetit tyypin
perusteella.

Tyhjien keräyslaatikoiden tilaaminen1

kierrätettyä henkaria
vuodesta 2003 alkaen

Kierrätetty muovi verrattuna uuteen muoviin (1 vuoden tulos)
33 % hiilijalanjäljen
pienentäminen1

Suurten HP-kasettimäärien palauttaminen
Tämä bulkkikeräyspalvelu on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille, suuryrityksille sekä julkisen sektorin asiakkaille, jotka haluavat
palauttaa kierrätettäväksi 100 – 2 000 HP:n mustekasettia ja/tai 15–300 HP LaserJet -väriainekasettia.

Sama kuin liikenteestä
poistettaisiin yli 1 455 autoa
vuoden ajaksi2
Säästöä yli 42 000
öljytynnyrin verran2

1
2

1
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4. HP kierrättää
HP purkaa tai silppuaa
mustekasetit, silppuaa
värikasetit ja erottelee muovit
ja metallit.

Vaihe 1

Siirry osoitteeseen hp.com/recycle, sen jälkeen siirry Recycle-välilehteen ja valikosta valitse Finland / Suomi.

Vaihe 2

Valitse HP ink and LaserJet toner cartridges ja sen jälkeen Pienet ja keskisuuret yritykset-kohdasta valitse Kierrätä nyt.2

Vaihe 3

Valitse Joukkopalautukset-kohdasta Tilaa laatikon toimitus.

Valitse Joukkopalautukset-kohdasta Tilaa laatikon nouto.

Vaihe 4

Valitse haluamasi laatikkotyyppi, anna laatikoiden määrä ja valitse
Seuraava.

Anna kerättävien laatikoiden määrä ja valitse Seuraava.

Vaihe 5

Anna osoitetiedot ja valitse Seuraava.

Vaihe 6

Tarkista yhteenveto ja lähetä tilauksesi valitsemalla Valmis. Näyttöön tulee Kiitos-sivu.

Palveluvaihtoehtojen saatavuus vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/recycle
Saatavilla pk-yrityskäyttäjille ja suuryritysten ja julkisen sektorin käyttäjille

Saatavilla olevat laatikkotyypit Neljä laatikkoa, pienet ja suuret HP:n muste- ja väriainekaseteille1

Tarpeeksi vettä
228 miljooniin suihkuun3

 erustuu HP:n tilaamaan ja Four Elements Consultingin vuonna 2010 toteuttamaan elinkaaren
P
arviointitutkimukseen. Tutkimuksessa verrattiin uuden ja kierrätetyn PET-muovin käytön
ympäristövaikutuksia HP:n uusissa alkuperäisissä kaseteissa. Lisätietoja on osoitteessa
hp.com/go/RecycledPlasticsLCA.
2
Laskettu EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator -laskurilla. Lisätietoja:
epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
3
Perustuu keskimääräiseen amerikkalaiseen vedenkulutukseen 302 litraa päivässä per henkilö.

Täysien keräyslaatikoiden palauttaminen1
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Pituus (cm)

Leveys (cm)

Korkeus (cm)

Kasettien arvioitu määrä

HP LaserJet -värikasetit

Suuri laatikko

60

50

82

25–30

HP LaserJet -värikasetit

Pieni laatikko

60

40

60

15–20

HP:n mustekasetit

Suuri laatikko

40

30

60

150–200

HP:n mustekasetit

Pieni laatikko

40

30

30

100–120

Keräyslaatikoiden saatavuus vaihtelee maittain. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/recycle

Toimitukset ja keräykset toteutetaan viiden arkipäivän kuluessa tilauksen jättöpäivästä.

