Vrátenie menšieho množstva kaziet HP
Služba bezplatného zaslania poštou pre domácich spotrebiteľov a malé a stredné podniky, ktorí chcú vrátiť na recykláciu do 10 ks originálnych
tonerových kaziet HP LaserJet a/alebo 10 ks atramentových kaziet HP.
Tonerové kazety HP LaserJet1
Krok 1

Navštívte stránku hp.com/recycle a na karte Recycle vyberte v zozname krajín položku Slovakia / Slovensko.

Krok 2

Kliknite na prepojenie HP ink and LaserJet toner cartridges a potom v časti Spotrebitelia a domáce kancelárie kliknite na tlačidlo Recyklujte ešte
dnes.

Krok 3

V časti Spotrebný materiál pre tlačiarne HP LaserJet kliknite na
prepojenie Vytlačte návratný štítok so zaplateným poštovným pre
tonerovú kazetu HP alebo drum kit (zobrazovací valec). Zadajte počet
potrebných návratných štítkov a kliknite na tlačidlo Ďalší.

Spoločnosť HP je zaradená v
rebríčkoch CDP Global a S&P
500 Disclosure and Performance
Index za rok 2014

Spoločnosť HP je zaradená v
rebríčkoch Dow Jones Sustainability
World Index a North America Index
za rok 2014

Spoločnosť HP sa stala
víťazom v kategórii
Spolupráca za úsilie pri
vytváraní strediska East Africa
Compliant Recycling (EACR)
Center

Spoločnosť HP sa nachádza v
rebríčku FTSE4Good Index už
od roku 2003

Spoločnosť HP získala
ocenenie Canada’s Greenest
Employers v roku 2014
siedmy rok za sebou

HP zatiaľ neponúka individuálne riešenie vracania atramentových tlačových
kaziet na Slovensku.

Krok 4

Vyplňte adresu a kliknite na tlačidlo Ďalší.

Krok 5

Skontrolujte súhrnné informácie a kliknutím na tlačidlo Ukončiť odošlite objednávku. Zobrazí sa stránka s poďakovaním.

Krok 6

1

Atramentové kazety HP1

Kliknutím na tlačidlo Click Here to print label si stiahnite pdf súbor s
návratnými štítkami a pokynmi na používanie.

Spoločnosť HP v roku 2014
získala ocenenie International
Green Apple Gold Award za
najlepšie postupy v oblasti
životného prostredia

.

Možnosti služby sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na adrese hp.com/recycle

Staňte sa partnerom HP pri
ochrane životného prostredia
Recyklácia originálnych kaziet HP
Vďaka inovatívnemu dizajnu a pohodlnej a bezplatnej
recyklácii je pri kúpe originálneho spotrebného materiálu HP
znižovanie vplyvu na životné prostredie úplne jednoduché.
Program HP Planet Partners1 je k dispozícii online na
stránke hp.com/recycle

Ak chcete recyklovať originálne kazety HP, navštívte adresu hp.com/recycle
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Dostupnosť programu sa môže líšiť v závislosti od krajiny.

Spoločnosť HP je lídrom v
oblasti vývoja udržateľnej
tlače ohľaduplnej k
životnému prostrediu
Vývoj inovatívnych riešení s ohľadom na životné prostredie nie je
len jednou z možností. Je to nevyhnutnosť. Preto sa spoločnosť
HP zameriava na programy znižujúce jej ekologickú stopu a pri jej
znižovaní pomáha aj svojim zákazníkom a partnerom. Vďaka vývoju
kvalitných produktov, služieb a riešení navrhovaných s ohľadom
na životné prostredie pomáhame smerovať globálne podnikateľské
prostredie k trvalo udržateľnej budúcnosti.

Viac než 2,6 miliardy originálnych atramentových kaziet HP bola vyrobená
z recyklovaného materiálu získaného v rámci jej „uzavretého cyklu“. Už jeden
rok môže znamenať významný rozdiel.

Recyklačný proces „uzavretého cyklu“ spoločnosti HP

6. HP vytvorí nový
plast
HP spracúva
plastovú živicu a
vyrába z nej nový
spotrebný materiál.
Šetrí a opakovane
používa materiály
v nekonečnom
uzavretom cykle.
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5. HP pridá plasty
HP pridáva recyklovaný materiál
z plastových fliaš a vešiakov do
atramentových kaziet a nový
plast do výroby tonerových
kaziet.

3 miliardy

plastových fliaš
nevyhodených na skládky
od roku 2005

Objednanie prázdnych zberných škatúľ1

recyklovaných vešiakov
na oblečenie od roku 2013

Recyklované plasty a nové plasty (výsledky za 1 rok)

1
2

2. Zákazníci recyklujú s
programom HP Planet
Partners
Zákazníci vrátia spotrebované
atramentové a tonerové kazety
HP prostredníctvom programu
HP Planet Partners.
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atramentových a tonerových
kaziet recyklovaných
od roku 1991

29 miliónov

Recyklačný proces „uzavretého cyklu“ spoločnosti HP pre
atramentové kazety bol prvý svojho druhu v odvetví. V súčasnosti sa
prostredníctvom tohto prelomového procesu recyklujú atramentové
kazety HP aj tonerové kazety LaserJet.
1. Zákazníci kupujú originálny
spotrebný materiál HP
Zákazníci kupujú originálne
kazety HP pre ich kvalitnú tlač a
spoľahlivosť – a ako dobrú voľbu pre
životné prostredie.

628 miliónov

Vrátenie väčšieho množstva kaziet HP
Služba hromadného vrátenia je určená pre podnikateľské subjekty a verejný sektor, ktorí chcú na recykláciu odovzdať 100 až 2 000
atramentových kaziet HP a/alebo 15 až 300 tonerových kaziet HP LaserJet.

33 % zníženie uhlíkovej
stopy1

Akoby z ciest ubudlo
1 455 áut ročne2

54% zníženie spotreby
fosílnych palív1

Ušetrilo sa tak viac ako
42 000 barelov ropy2

Vrátenie prázdnych zberných škatúľ1

Krok 1

Navštívte stránku hp.com/recycle a na karte Recycle vyberte v zozname krajín položku Slovakia / Slovensko.

Krok 2

Kliknite na prepojenie HP ink and LaserJet toner cartridges a potom v časti Malé a stredné podniky kliknite na tlačidlo Recyklujte ešte dnes.2.

Krok 3

V časti Hromadné vrátenie kliknite na položku Objednať dodávku škatúľ.

V časti Hromadné vrátenie kliknite na položku Objednať zber škatule.

Krok 4

Vyberte požadovaný typ škatule, zadajte požadované množstvo a kliknite
na tlačidlo Ďalší.

Zadajte počet škatúľ na vyzdvihnutie a kliknite na tlačidlo Ďalší.

Krok 5

Vyplňte adresu a kliknite na tlačidlo Ďalší.

Krok 6

Skontrolujte súhrnné informácie a kliknutím na tlačidlo Ukončiť odošlite objednávku. Zobrazí sa stránka s poďakovaním.

Možnosti služby sa môžu líšiť v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na adrese hp.com/recycle.
K dispozícii pre používateľov z malých a stredne veľkých podnikov a pre používateľov z veľkých podnikov a verejného sektora.

Dostupné typy škatúľ: Štyri škatule – malé a veľké pre atramentové a tonerové kazety HP1

3. HP triedi
Spoločnosť HP
roztriedi kazety
podľa typu.

O 75% nižšia spotreba vody1

To je dosť vody na
228 miliónov spŕch3

 a základe hodnotenia životného cyklu (LCA) za rok 2010 vykonaného spoločnosťou Four Elements
N
Consulting a zadaného spoločnosťou HP. V tejto štúdii sa porovnávalo, aký vplyv na životné prostredie
má používanie polyetyléntereftalátového plastu (PET) oproti recyklovanému polyetyléntereftalátového
plastu pri výrobe nových originálnych kaziet HP. Podrobnosti nájdete na adrese hp.com/go/
RecycledPlasticsLCA.
2
Vypočítané pomocou kalkulačky ekvivalentného množstva skleníkových plynov Agentúry pre ochranu
životného prostredia (EPA). Podrobnosti
nájdete na stránke epa.gov/cleanenergy/energy-resources/calculator.html
3
Na základe priemernej spotreby vody v USA 302 litrov na osobu a deň.

Dĺžka (cm)

Šírka (cm)

Výška (cm)

Približný počet kaziet

Tonerové kazety HP LaserJet

Veľká škatuľa

60

50

82

25 – 30

Tonerové kazety HP LaserJet

Malá škatuľa

60

40

60

15 – 20

Atramentové kazety HP

Veľká škatuľa

40

30

60

150 – 200

Atramentové kazety HP

Malá škatuľa

40

30

30

100 – 120
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4. HP recykluje
Spoločnosť HP rozoberá alebo
drví atramentové a tonerové
kazety a oddeľuje z nich plasty
a kovy.

1

.

1 Výber zberných škatúľ sa líši v závislosti od krajiny. Ďalšie informácie nájdete na adrese hp.com/recycle

Dodávka a zber sa realizuje do piatich pracovných dní od dátumu podania žiadosti.

