HP Planet Partners-program for forbrugsvarer EMEA (PPP)

BLIV MEDLEM FOR
EN BÆREDYGTIG
FREMTID
Når du genanvender dine tomme
originale patroner fra HP og Samsung,
hjælper du til at beskytte miljøet.

SE MERE OM FORDELENE
VED HP PLANET PARTNERS
üü Der er både gratis og nemt at bruge vores
returneringstjeneste for at genbruge dine tomme
originale blæk- og tonerpatroner fra HP og Samsung.
üü Du kan reducere din påvirkning på miljøet, spare
ressourcer og hjælpe med at genbruge produkter.
üü Individuelle certifikater hjælper erhvervskunder
med at synliggøre deres bæredygtige indsats.

Du kan vælge mellem forskellige returneringsmuligheder,
der passer til ethvert behov. Dette gælder, uanset om du
er forbruger, en lille, mellemstor eller stor virksomhed
eller en virksomhed i den offentlige sektor:
Individuel returnering: Returner et mindre
antal patroner ved hjælp af udskrevne
etiketter med betalt porto eller bestilte
konvolutter med betalt porto.
Samlet returnering: Brug indsamlingskasser levering og afhentning af kasser er inkluderet
og kan bestilles online.
Forhandlere/detailhandlere: Lever dine
patroner til en HP-forhandler eller -detailhandler.1
Hvis du returnerer mindst 1500 tonerpatroner eller
15.000 blækpatroner om året, er der mulighed for
en Premium samlet returneringstjeneste.
Kontakt os for yderligere oplysninger.

LUKKET KREDSLØB MED PPP

Kunde køber originale
toner-/blækpatroner fra HP

HP producerer originale
patroner fra HP fra nyt
og genbrugsplast

HP sorterer og makulerer
patronerne

Kunde returnerer
tomme patroner

Når du genanvender dine tomme originale patroner
fra HP og Samsung via PPP, er du med til at beskytte
vores planet. Alle returnerede patroner gennemgår en
flerfaset genbrugsproces, hvor materialerne raffineres
til brug i nye originale patroner fra HP og dagligdags
produkter. HP sørger for, at ingen patron, der returneres
via PPP, ender på en affaldsdeponering. I dag indeholder
mere end 80 % af HP-blæk og 100 % af HP-tonerkassetter
genbrugsmaterialer.2

HP’s genbrugsresultater i 2018
(januar til december) i tal

4.025 ton

175 ton

tonerpatroner fra HP er blevet
genbrugt i EMEA

blækpatroner fra HP er blevet
genbrugt i EMEA

GENBRUG FOR
MENNESKERS SKYLD

NU ER DET
OP TIL DIG!

HP’s bæredygtige engagement strækker sig længere
end miljøbeskyttelse. Vores sociale engagement inden
for PPP findes i mange former - for eksempel:

Bestil returneringsmærkater,
konvolutter og
afhentningstjeneste online

üü I Haiti fremmer HP et initiativ til at indsamle tomme plastflasker og hjælpe haitianere
med at få en højere levestandard. Sammen med anden genanvendt plast fra
HP-patroner bruges de tomme flasker til at fremstille nye originale HP-blækpatroner.
üü Personalet i det amerikanske firma Homeboy hjælper med at adskille udtjente produkter
leveret af HP. Dette samarbejde skaber jobmuligheder for mennesker, der står over
for beskæftigelsesbarrierer, og tilbyder træning i livsfærdigheder og gratis sociale
tjenester. Og det indsamlede materiale bruges også i vores lukkede genbrugsproces.
üü I De Forenede Arabiske Emirater har HP indgået partnerskab med Dubai Cares.
For hver tom HP-blækpatron, der returneres via PPP i De Forenede Arabiske Emirater,
donerer HP 5 dirham for at skabe muligheder for god uddannelse til børn over
hele verden.

Tilgængeligheden af programmet kan variere. 2 Mere end 80 % af vores originale HP-blækpatroner indeholder 45-70 % genanvendt
materiale efter forbrugere, og 100 % af de originale HP-tonerpatroner indeholder 5-45 % genanvendt materiale efter forbrugere eller
industriel brug. Omfatter ikke tonerflasker. For yderligere oplysninger se på www.hp.com/go/recycledcontent.

1

© Ophavsret 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel.

Websted

hp.com/recycle
Kontakt os for mere
information.

E-mail

planetpartners.emea.
supplies@hp.com

