Återlämna enskilda HP-bläckpatroner
Det här kostnadsfria alternativet via post riktar sig till konsumenter, hemkontorsanvändare samt små och medelstora företag som vill returnera
upp till 10 HP LaserJet-originaltonerkassetter och/eller upp till 10 HP-originalbläckpatroner för återvinning.
HP LaserJet-tonerkassetter1
Steg 1

Gå till hp.com/recycle och under avsnittet Recycle välj Sweden / Sverige.

Steg 2

Klicka på HP ink and LaserJet toner cartridges och klicka sedan på Återvinn nu i avsnittet Privatkunder och hemmakontor.

Steg 3

Gå till avsnittet för Förbrukningsartiklar till LaserJet och klicka
på Skriv ut dekal för förbetalt porto för returnering av HP
tonerkassett eller trumsats. Ange antal returetiketter som behövs
och klicka på Nästa.

Ange adressinformation och klicka på Nästa.

Steg 5

Granska sammanfattningen och klicka på Slutför för att skicka din beställning. En tacksida visas.
Klicka på Klicka här för att skriva ut din etikett för att hämta och
skriva ut pdf-fil med returetiketter och bruksanvisning.

Tillgängliga tjänster varierar mellan länder. Ytterligare information finns på hp.com/recycle

HP omnämns på CDP’s Global
and S&P 500 Disclosure and
Performance Indexes för 2014

HP omnämns på Dow Jones
Sustainability World Index och North
America Index år 2014

HP utsågs till vinnare i
samarbetskategorin för dess
bidrag till att skapa East Africa
Compliant Recycling (EACR)
Center

HP har medverkat på
FTSE4Good Index sedan 2003

Gå till avsnittet för Förbrukningsartiklar till bläckskrivare och ange
antalet returkuvert som behövs och klicka sedan på Nästa.

Steg 4

Steg 6
1

HP-bläckpatroner1

Returkuvert skickas till den adress som angetts tillsammans med
bruksanvisning.

HP utsågs år 2014 till en
av Kanadas miljövänligaste
arbetsgivare (Canada’s Greenest
Employers) för sjunde året i rad

År 2014 vann HP International
Green Apple Gold Award för
bästa miljövänliga praxis

Samarbeta med HP
för miljöns skull
Returnera HP originalpatroner och originalkassetter
Från innovativ design till bekväm, kostnadsfri återvinning
- att minska miljöpåverkan är enkelt när du köper HP
originaltillbehör.
HP Planet Partner-programmet1finns tillgängligt online på
hp.com/recycle

Information om återvinning av din HP-originalbläckpatron/-kassett finns på hp.com/recycle
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Programmets tillgänglighet varierar i olika länder

HP är ledande
inom övergången
till hållbara och mer
miljövänliga utskrifter
Vi på HP är medvetna om att utvecklingen av innovativa
lösningar som utformas med miljön i åtanke inte är
ett alternativ – det är en nödvändighet. Därför har HP infört
flera program som bidrar till att minska vårt ekologiska
fotavtryck och som hjälper våra kunder och partners att
göra samma sak. Genom att utveckla produkter, tjänster och
lösningar av hög kvalitet och med hänsyn till miljön, leder HP
globala företag mot en miljömässigt hållbar framtid.

HP har producerat mer än 2,6 miljarder HP-originalbläckpatroner som
innehåller material från dess slutna återvinningsprocess.
På bara ett år kan vi göra en betydelsefull skillnad.

HPs slutna återvinningsprocess
HPs slutna återvinningsprocess för bläckpatroner var den första i
sitt slag inom dess område. Numera återvinns både bläckpatroner
och LaserJet-tonerkassetter via detta revolutionerande
tillvägagångssätt.
1. Kunder köper HPs
originalförbrukningsartiklar
1
Kunder köper HPs
originalförbrukningsartiklar på
grund av dess enastående kvalitet
och hållbarhet och gör dessutom ett
miljövänligt val.
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6. HP omvandlar
HP omvandlar det
6
nya plasthartset till
originalförbrukningsartiklar från HP och sparar
och återanvänder därmed
material i en ändlös
återvinningsprocess.
5. HP tillför plast
HP tillför återvunnen plast till
bläckpatroner (dryckesflaskor
eller klädhängare) och ny plast
för tonerkassetter.

bläckpatroner och
tonerkassetter återvunna
sedan 1991

3 miljarder

plastflaskor som inte lämnats
på deponi sedan 2005

1,1 miljoner

återvunna klädhängare
sedan 2013

Så här beställer du tomma insamlingslådor1

Återvunnen plast vs. nytillverkad plast (ett års resultat)

2. Kunder återvinner med HP
Planet Partners
Kunder återlämnar
använda bläckpatroner och
tonerkassetter från HP via HP
Planet Partners-programmet.
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628 miljoner

Återlämna ett stort antal HP-patroner och -kassetter
Den här uppsamlingstjänsten riktar sig till små och medelstora företag samt kunder i företag och den offentliga sektorn som vill returnera 100
till 2 000 HP-bläckpatroner och/eller 15 till 300 HP LaserJet-tonerkassetter för återvinning.

3. HP sorterar
HP sorterar
patroner och
kassetter utifrån
typ.

33 % minskning av
koldioxidavtryck1

Det är ungefär som att ta
bort drygt 1 455 bilar från
vägarna under ett år2

54 % minskning
av användning
av fossila bränslen1

Undvek mer än 42 000 fat
med olja2

75 % mindre
vatten används1

Tillräckligt med vatten för att
duscha 228 mijoner gånger3

1
2
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Steg 1

Gå till hp.com/recycle och under avsnittet Recycle välj Sweden / Sverige.

Steg 2

Klicka på HP ink and LaserJet toner cartridges och klicka sedan på Återvinn nu i avsnittet Små och medelstora företag.2

Steg 3

Under avsnittet Återvinning av stora volymer klickar du på Beställ
lämning av lådor.

Under avsnittet Återvinning av stora volymer klickar du på Beställ
hämtning av lådor.

Steg 4

Välj den lådtyp du vill ha och ange den kvantitet som krävs och klicka
på Nästa.

Ange antal lådor som ska samlas in och klicka på Nästa.

Steg 5

Ange adressinformation och klicka på Nästa.

Steg 6

Granska sammanfattningen och klicka på Slutför för att skicka din beställning. En tacksida visas.

Tillgängliga tjänster varierar mellan länder. Ytterligare information finns på hp.com/recycle
Tillgängligt för små och medelstora företag och för användare från den offentliga sektorn

Tillgängliga lådor: Fyra lådor, små och stora för HPs bläckpatroner och tonerkassetter1

 aseras på en LCA (Life-Cycle Assesment) som utfördes 2010 av Four Elements Consulting och
B
beställdes av HP. Studien jämförde miljöpåverkan av att använda PET (Polyethylene Terephthalate) med
miljöpåverkan av att använda återvunnen PET-plast för att tillverka nya HP-originalkassetter/-patroner.
Läs mer på hp.com/go/RecycledPlasticsLCA
2
Beräknad med EPA Greenhouse Gas Equivalencies-kalkylatorn.Mer information finns på epa.gov/
cleanenergy/energy-resources/calculator.html
3
Baserat på en genomsnittlig vattenförbrukning i USA på 302 liter vatten per person och dag.
1

4. HP återvinner
HP monterar isär eller
strimlar bläckpatroner och
tonerkassetter och separerar
material som plast och metall.

Så här återlämnar du fulla insamlingslådor1

1

Längd (cm)

Bredd (cm)

Höjd (cm)

Ungefärligt antal
bläckpatroner.

HP LaserJet-tonerkassetter

Stor låda

60

50

82

25–30

HP LaserJet-tonerkassetter

Liten låda

60

40

60

15–20

HP-bläckpatroner

Stor låda

40

30

60

150–200

HP-bläckpatroner

Liten låda

40

30

30

100–120

Tillgången på insamlingslådor kan variera mellan länder. Ytterligare information finns på hp.com/recycle

Leveranser och insamlingar uppfylls inom fem arbetsdagar från datumet för begäran.

