Zwrot indywidualnych wkładów HP
Ta bezpłatna usługa wysyłki za pośrednictwem poczty przeznaczona jest dla klientów indywidualnych, małych biur oraz małych i średnich
przedsiębiorstw, które chcą zwrócić do 10 oryginalnych wkładów laserowych HP LaserJet w celu recyklingu.
Wkłady laserowe HP1
Krok 1

Przejdź na stronę hp.com/recycle i na karcie Recycle w liście państw wybierz Poland / Polska.

Krok 2

Kliknij opcję HP ink and LaserJet toner cartridges i w sekcji Klient indywidualny i małe biuro kliknij przycisk Rozpocznij recykling teraz.

Krok 3

Przejdź do sekcji Materiały eksploatacyjne HP LaserJet i kliknij opcję
Wydrukuj naklejkę opłaconej zwrotnej przesyłki pocztowej dla
kasety laserowej lub bębna HP. Wprowadź liczbę wymaganych
etykiet zwrotnych i kliknij przycisk Dalej.

HP w indeksach organizacji CDP:
Global i S&P 500 Disclosure and
Performance w 2014 r.

HP w indeksach Dow Jones
Sustainability World Index i North
America Index w 2014 r.

HP zwycięzcą w
kategorii Współpraca
za pomoc w tworzeniu
Wschodnioafrykańskiego
centrum recyklingu zgodnego
środowiskowo (EACR)

Firma HP od 2003 roku
znajduje się w indeksie
FTSE4Good

Firma HP jeszcze nie oferuje usługi odbioru pojedynczych zwrotów dla
wkładów atramentowych w Polsce.

Krok 4

Wprowadź adres i kliknij przycisk Dalej.

Krok 5

Przejrzyj podsumowanie zamówienia i kliknij przycisk Koniec, aby je złożyć. Wyświetlona zostanie strona z podziękowaniem.

Krok 6
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Wkłady atramentowe HP1

Kliknij opcję Kliknij tutaj, aby wydrukować etykietę, aby pobrać
i wydrukować plik pdf zawierający etykiety zwrotne i instrukcje
korzystania z nich.

HP jednym z najbardziej
przyjaznych środowisku
pracodawców w Kanadzie w
2014 r., siódmy rok z rzędu

W 2014 r. firma HP otrzymała
nagrodę International Green
Apple Gold Award za najlepsze
rozwiązania środowiskowe

Dostępność opcji usługi różni się w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć pod adresem hp.com/recycle

Chroń środowisko
razem z firmą HP
Recykling oryginalnych wkładów atramentowych HP
Innowacyjna konstrukcja oraz wygodny i bezpłatny recykling
oryginalnych wkładów drukujących HP sprawiają, że
redukowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
jest łatwe.
Program HP Planet Partners1 jest dostępny na stronie
hp.com/recycle

Informacje na temat recyklingu oryginalnych wkładów HP można znaleźć na stronie hp.com/recycle
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Dostępność programu różni się w zależności od kraju.

Firma HP jest pionierem
we wprowadzaniu
ekologicznych metod
drukowania
W HP mamy świadomość, że tworzenie innowacyjnych rozwiązań
zaprojektowanych z myślą o ochronie środowiska to nie jedna z
opcji do wyboru, ale absolutna konieczność. Dlatego właśnie HP
prowadzi programy mające na celu ograniczenie szkodliwego
wpływu naszych produktów na środowisko naturalne oraz pomoc
naszym klientom i partnerom w realizacji tego celu. Tworząc
wysokiej jakości produkty, usługi i rozwiązania projektowane z
myślą o ochronie środowiska, HP pomaga prowadzić światowy
biznes w kierunku ekologicznej przyszłości.

Firma HP wyprodukowała 2.6 miliardy oryginalnych wkładów atramentowych,
które zawierały materiały uzyskane w procesie recyklingu w obiegu
zamkniętym. Wystarczy jeden rok, by wprowadzić wartościowe zmiany.

Proces recyklingu HP w obiegu zamkniętym
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6. Przetwarzanie
Firma HP przetwarza
6
materiały w żywicę
plastyczną, z której
tworzy nowe materiały
eksploatacyjne,
oszczędzając na
materiałach w ciągłym
procesie recyklingu w
obiegu zamkniętym.
5. Dodawanie tworzyw
sztucznych
Firma HP dodaje przetworzone
tworzywa sztuczne (z
plastikowych butelek lub
wieszaków) do produkcji
wkładów atramentowych oraz
nowe tworzywa sztuczne do
wkładów laserowych.

liczba przetworzonych
wkładów atramentowych i
laserowych od 1991 roku

3 miliarda

liczba plastikowych butelek,
które nie trafiły na wysypiska
od 2005 roku

29 mln

Proces recyklingu wkładów atramentowych HP w obiegu
zamkniętym był pierwszym takiego rodzaju rozwiązaniem w
branży. Obecnie proces ten przechodzą zarówno atramentowe, jak i
laserowe wkłady atramentowe firmy HP.
1. Zakup oryginalnych materiałów
eksploatacyjnych HP
Klienci kupują oryginalne wkłady
1
atramentowe HP ze względu
na wspaniałą jakość druku i
niezawodność, jednocześnie
troszcząc się o środowisko
naturalne.

682 mln

Zamawianie pustych kartonów zbiorczych1

przetworzonych wieszaków
na ubrania od 2013 roku

Tworzywa przetworzone a tworzywa nowe (wyniki z jednego roku)

2. Recykling materiałów
eksploatacyjnych w ramach
programu HP Planet Partners
Klienci zwracają zużyte wkłady
atramentowe i laserowe HP w
ramach programu HP Planet
Partners.
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Zwroty dużych ilości wkładów HP
Ta usługa jest przeznaczona dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektora korporacyjnego i publicznego, które chcą oddać do recyklingu od
100 do 2000 wkładów atramentowych HP i/lub od 15 do 300 wkładów laserowych HP.

3. Sortowanie
Firma HP sortuje
wkłady według
typu.

O 33% mniejsza emisja
dwutlenku węgla1

To jakby usunąć 1 455
samochodów rocznie z dróg2

O 54% mniejsze zużycie
paliw kopalnych1

Uniknięto zużycia
ponad 42 000 baryłek
ropy naftowej2

O 75% mniejsze
zużycie wody1

To równowartość
228 milionów kąpieli
pod prysznicem3

 oparciu o ocenę cyklu życia (LCA) z 2010 r. przeprowadzoną przez Four Elements Consulting na
W
zlecenie HP. W badaniu porównano wpływ środowiskowy korzystania z politereftalanu etylenu (PET)
z wpływem środowiskowym korzystania z przetworzonego politereftalanu etylenu do produkcji
nowych, oryginalnych wkładów drukujących HP. Więcej informacji można znaleźć na stronie hp.com/go/
eRecycledPlasticsLCA
2
Obliczone za pomocą kalkulatora EPA Greenhouse Gas Equivalencies. Więcej informacji można znaleźć
na stronie epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
3
W oparciu o średnie zużycie w Stanach Zjednoczonych, wynoszące 302 litry wody dziennie na osobę.
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Krok 1

Przejdź na stronę hp.com/recycle i na karcie Recycle w liście państw wybierz Poland / Polska.

Krok 2

Kliknij opcję HP ink and LaserJet toner cartridges i w sekcji Małe i średnie firmy kliknij przycisk Rozpocznij recykling teraz.2

Krok 3

W sekcji Zwroty w dużych ilościach kliknij opcję Zamówienie dostawy
kartonu.

W sekcji Zwroty w dużych ilościach kliknij opcję Zamówienie odbioru
kartonu.

Krok 4

Wybierz rodzaj kartonu i wymaganą liczbę, a następnie kliknij przycisk
Dalej.

Wpisz liczbę kartonów i kliknij przycisk Dalej.

Krok 5

Wprowadź adres i kliknij przycisk Dalej.

Krok 6

Przejrzyj podsumowanie zamówienia i kliknij przycisk Koniec, aby je złożyć. Wyświetlona zostanie strona z podziękowaniem.

Dostępność opcji usługi różni się w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć pod adresem hp.com/recycle
Dostępne dla małych i średnich firm oraz sektora korporacyjnego i publicznego.

Dostępne rodzaje kartonów: cztery kartony, małe i duże, na wkłady atramentowe i laserowe HP1
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4. Recykling
Firma HP rozmontowuje
lub rozdrabnia wkłady
atramentowe i laserowe, a
następnie oddziela materiały,
takie jak tworzywa sztuczne
i metale.

Zwracanie wypełnionych kartonów zbiorczych1

1

Długość (cm)

Szerokość (cm)

Wysokość (cm)

Przybliżona liczba
wkładów

Wkłady laserowe HP LaserJet

Duży karton

60

50

82

25–30

Wkłady laserowe HP LaserJet

Mały karton

60

40

60

15–20

Wkłady atramentowe HP

Duży karton

40

30

60

150–200

Wkłady atramentowe HP

Mały karton

40

30

30

100–120

Dostępność kartonów zbiorczych różni się w zależności od kraju. Więcej informacji można znaleźć pod adresem hp.com/recycle

Dostawy i odbiory wykonywane są w ciągu pięciu dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

