Returner individuelle HP-kassetter
Dette servicealternativet for gratis levering er rettet mot kunder, hjemmekontorbrukere og små og mellomstore bedriftskunder som ønsker å
returnere opptil 10 originale HP LaserJet-tonerkassetter og/eller opptil 10 originale HP-blekkpatroner til resirkulering.
HP LaserJet-tonerkassetter1
Trinn 1

Gå til hp.com/recycle, og i fanen Recycle velg Norway / Norge.

Trinn 2

Klikk på HP ink and LaserJet toner cartridges og i den Forbruker og hjemmekontor kundeseksjonen, klikk på Resirkuler nå.

Trinn 3

Gå til rekvisitadelen for LaserJet-kassetter og klikk på Skriv ut den
frankerte returetiketten for HP-tonerkassett eller -trommelsett.
Angi antall for nødvendig antall returetiketter, og klikk deretter Neste.

Angi adresse og klikk deretter på Neste.

Trinn 5

Les gjennom sammendraget, og klikk på Fullfør for å sende bestillingen. Takkesiden vil vises.
Klikk på Klikk her for å skrive ut etiketten din for å laste ned og
skrive ut en PDF med returetikett og instruksjoner til bruk.

HP notert på CDPs indeks, Global
and S&P 500 Disclosure and
Performance for 2014

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

HP utnevnt som vinner i
kategorien Samarbeid, for
sin innsats med opprettelsen
av senteret East African
Compliant Recycling (EACR)

HP har vært på indeksen
FTSE4Good siden 2003

Gå til rekvisitadelen for rekvisita til blekkskrivere, angi antall
nødvendige returkonvolutter, og klikk så på Neste.

Trinn 4

Trinn 6
1

HP-blekkpatroner1

Returkonvolutter og instruksjoner til bruk vil bli levert til oppgitt
adresse.

Tilgjengeligheten av servicealternativer varierer fra land til land. Se hp.com/recycle for å få mer informasjon.

HP utnevnt som en av
Canadas grønneste
arbeidsgivere i 2014, for
syvende år på rad

I 2014, vant HP International
Green Apple Gold Award for
beste miljøpraksis

Inngå partnerskap med HP
til det beste for miljøet
Resirkuler originale HP-skriverkassetter
Fra innovativ design til lettvint, gratis resirkulering: det er lett å
redusere miljøavtrykket når man bruker original rekvisita fra HP.
HP Planet Partners-programmet1 er tilgjengelig
på nett på hp.com/recycle

Se hp.com/recycle for resirkulering av dine originale HP-blekkpatroner.
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Programtilgjengelighet varierer fra land til land.

HP leder overgangen
til mer miljøvennlige
utskrifter
Hos HP har vi innsett at innovative løsninger utviklet med miljøet
i tankene ikke er et alternativ, men et imperativ. Det er derfor HP
har forpliktet seg til programmer som bidrar til å redusere vårt
økologiske fotavtrykk og hjelper våre kunder og partnere med
å redusere sine. Ved å utvikle produkter, tjenester og løsninger
med høy kvalitet og miljøet i tankene bidrar HP til å lede globale
virksomheter mot en bærekraftig fremtid.

HP har produsert mer enn 2.6 milliarder originale HP-blekkpatroner
som inneholder plast fra sin resirkuleringsprosess med lukket syklus».
Selv på ett år, kan vi utgjøre en stor forskjell.

HPs lukkede prosess for resirkulering
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6. HP omformer
HP reformulerer den 6
nye plastharpiksen,
for å lage ny, original
HP-rekvisita, som
sparer eller gjenbruker
materialer i en uendelig
lukket syklus.
5. HP legger til plast
HP tilsetter resirkulert plast for
blekkpatroner – drikkeflasker
eller kleshengere – og ny plast
for tonerkassetter.

3 milliarder

plastflasker holdt unna
søppelfyllinger siden 2005

3. HP sorterer
HP sorterer
blekkpatroner
etter type.
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4. HP resirkulerer
HP demonterer eller maler opp
blekkpatroner, tonerkassetter,
og skiller materialer som plast
og metaller.

33 % reduksjon av
karbonfotavtrykket1

Det er det samme som
å fjerne 1455 biler fra
bilparken i løpet av ett år2

54 % reduksjon i forbruket
av fossilt brennstoff1

Mer enn 42 000 fat med olje
(8,7 millioner liter) spart 2

35 % mindre vannforbruk

Nok vann
til 228 millioner dusjer3
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For å bestille tomme innsamlingsesker1

resirkulerte kleshengere
siden 2013

Resirkulert plast kontra ny plast (resultater etter ett år)

2. Kunder resirkulerer med
HP Planet Partners
Kunder returnerer brukte
HP-blekkpatroner og HPtonerkassetter via HP Planet
Partners-programmet.
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5

blekkpatroner og
tonerkassetter resirkulert
siden 1991

29 millioner

HPs resirkuleringsprosess med lukket syklus, var industriens første
av sitt slag. I dag resirkuleres både HP-blekkpatroner og LaserJettonerkassetter gjennom denne revolusjonerende prosessen.

1. Kunder kjøper original
HP‑rekvisita
Kunder kjøper originale HPblekkpatroner grunnet deres
fremragende utskriftskvalitet og
pålitelighet – og tar også et godt
valg for miljøet.

628 millioner

Returnere et stort antall HP-blekkpatroner
Dette servicealternativet er rettet mot små, mellomstore og store bedriftskunder, og konserner og kunder i offentlig sektor, som ønsker å
returnere 100 til 2 000 HP-blekkpatroner og/eller 15 til 300 HP LaserJet-tonerkassetter til resirkulering.

 asert på en livssyklusvurdering (LCA) fra 2010, utført av Four Elements Consulting på oppdrag fra HP.
B
Studien sammenlignet miljøpåvirkningen ved bruk av polyetylentereftalat (PET) med miljøpåvirkningen
ved bruk av resirkulert polyetylentereftalat i produksjonen av nye originale HP-patroner. Du finner mer
informasjon på hp.com/go/RecycledPlasticsLCA
Beregnet med EPA Greenhouse Gas Equivalencies-kalkulatoren. For mer informasjon, kan du se epa.
gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
Basert på gjennomsnittlig amerikansk forbruk, tilsvarende 302 liter vann i døgnet per person.
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For å returnere fulle innsamlingsesker1

Trinn 1

Gå til hp.com/recycle, og i fanen Recycle velg Norway / Norge.

Trinn 2

Klikk på HP ink and LaserJet toner cartridges og i den Små og mellomstore bedrifter kundeseksjonen, klikk på Resirkuler nå.2

Trinn 3

I kategorien Masseretur, klikker du på Bestill levering av eske.

I kategorien Massereteur, klikker du på Bestill henting av eske.

Trinn 4

Velg ønsket esketype, og skriv inn ønsket antall og klikk på Neste.

Angi antall esker som skal opphentes, og klikk på Neste.

Trinn 5

Angi adresse og klikk deretter på Neste.

Trinn 6

Les gjennom sammendraget, og klikk på Fullfør for å sende bestillingen. En takkeside vil vises.

Tilgjengeligheten av tjenester varierer fra land til land. Se hp.com/recycle for å få mer informasjon.
Tilgjengelig for «små og mellomstore bedriftskunder» og «konserner og offentlig sektor»

Tilgjengelige esketyper: Fire store og små esker for HP-blekkpatroner og HP-tonerkassetter1
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Lengde (cm)

Bredde (cm)

Høyde (cm)

Ca. antall blekkpatroner

HP LaserJet-tonerkassetter

Stor eske

60

50

82

25–30

HP LaserJet-tonerkassetter

Liten eske

60

40

60

15-20

HP-blekkpatroner

Stor eske

40

30

60

150-200

HP-blekkpatroner

Liten eske

40

30

30

100-120

Tilgjengeligheten av innsamlingsesker varierer fra land til land. Se hp.com/recycle for å få mer informasjon.

Leveranser og henting vil utføres innen fem virkedager fra bestillingsdatoen.

