
BLIV MEDLEM FOR  
EN BÆREDYGTIG 
FREMTID
Få mere at vide om HP Planet Partners og HP’s forpligtelse til bæredygtighed.

HP Planet Partners-program for forbrugsvarer EMEA



“Forbedringen af vores 
samfund er et job, som vi alle 
må tage på os. Det er et 
ansvar, der skal deles af alle.”
Dave Packard
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BESKYT PLANET
Bæredygtighed er kernen i HP’s filosofi - fra produktets første færd til 
afslutningen af dets levetid. Som den første er sin slags i branchen giver 
vores genbrugsproces i et lukket kredsløb nyt liv til originale blæk- og 
LaserJet-tonerpatroner fra HP.

For at hjælpe med at opfylde HP’s krævende bæredygtighedsmål er mere  
end 80 % af blækpatronerne og 100 % af LaserJet-tonerpatronerne 
nu fremstillet af genbrugsplast fra et “lukket kredsløb”.1 Derudover 
har vi brugt over 250.000 kg plastik fra havet til at fremstille originale 
blækpatroner fra HP.

Med originale blæk- og LaserJet-tonerpatroner fra HP kan du være sikker 
på at vælge bæredygtig udskrivning. Du får en enestående og pålidelig 
udskriftskvalitet, mens du bidrager til at beskytte vores miljø.

Du kan regne med en ensartet ydeevne med originale 
patroner fra HP og spare ressourcer og papir.2,3

Oplev fremragende udskriftskvalitet med originale 
patroner fra HP med færre genudskrivninger og mindre spild.2,3

Returner originale patroner fra HP via HP Planet Partners 
for gratis og nem genbrug.4
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Vidste du…
… at siden 2000 er mere end 99 millioner kilo genbrugsplastik blevet brugt  
til at fremstille nye originale blæk- og tonerpatroner fra HP, hvorved

sendt på lossepladsen?5

5450 lastbiler med plastik ikke blev
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UDFORSK HP PLANET PARTNERS
HP Planet Partners-programmet (PPP) for forbrugsvarer er HP’s praktiske  
returnerings- og genbrugsprogram for originale blæk- og tonerpatroner 
fra HP. Det er gratis, og du har flere forskellige nemme muligheder  
for returnering. Originale patroner fra HP, som returneres via PPP,  
bliver aldrig genopfyldt, videresolgt eller sendt til en losseplads.  
Det er muligt at deltage i programmet fra 36 EMEA-lande for
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forbrugere små og mellemstore 
virksomheder

store virksomheder og 
public service-virksomheder

PPP byder på en lang række fordele

 ü Oplev en gratis og nem måde at genbruge dine tomme originale 
blækpatroner fra HP og Samsung.

 ü Reducer din individuelle miljøpåvirkning ved at spare ressourcer  
og give brugte produkter nyt liv.

 ü Fortæl om din indsats med at genbruge og skabe mere 
bæredygtighed med certifikater til virksomhedskunder.

Her er nogle tal om HP’s verdensomspændende resultater inden  
for genbrug i 2017

14.800 
ton
tonerpatroner fra HP 
er blevet genbrugt

1500 
ton
blækpatroner fra HP 
er blevet genbrugt

99.000 
ton
genbrugsplastik til 
nye patroner fra HP



RETURNER DINE PATRONER
Der findes tre forskellige praktiske muligheder for at returnere dine 
tomme patroner fra HP via PPP:

Individuel returnering: Returner dine 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.

Returnering via HP-forhandlere/- detailhandlere:  
Lever dine patroner til en HP-forhandler eller -detailhandler.

Konvolutter og indsamlingskasser kan bestilles online på  
hp.com/recycle. Du skal blot vælge dit land for at finde den mest 
praktiske returneringsmulighed.

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.

HP genbruger også tonerpatroner fra Samsung
Efter overtagelsen af Samsungs udskrivningsvirksomhed har HP overtaget genbrug af tonerpatroner fra Samsung.  
Det betyder, at kunderne kan returnere deres patroner fra Samsung via HP Planet Partners. Mere info
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https://www.hp.com/recycle
http://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06303008


Vidste du…
… at HP bruger genbrugsprodukter til at fremstille nye originale blækpatroner og tonerpatroner fra HP6?

 784 millioner genbrugte blæk- og tonerpatroner

  4 milliard genanvendte plastikflasker

 86 millioner genanvendte tøjbøjler

  3,9 milliarder nye originale blæk- og tonerpatroner fra HP
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LUKKET KREDSLØB MED HP
Når du genbruger dine HP-patroner via PPP, er du med til at give nyt liv til brugte produkter.  
Alle returnerede patroner gennemgår en flerfaset genbrugsproces, hvor materialerne raffineres  
til brug i nye originale patroner fra HP og dagligdags produkter. Genbrugsprocessen foregår  
i certificerede faciliteter i Frankrig og Tyskland, og processerne er certificeret i henhold til  
ISO 14001 og ISO 9001.

Kunde køber originale 
toner-/blækpatroner fra HP

HP producerer originale 
patroner fra HP fra nyt 

og genbrugsplast

Kunde returnerer 
tomme patroner

HP sorterer og makulerer 
patronerne
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Vidste du…
… at hvis du stablede alle de genbrugte plastflasker, som HP har brugt 
til at lave nye blækpatroner fra HP, oven på hinanden, ville de

nå hele vejen til månen  
og tilbage igen7?
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HP’s bæredygtige engagement strækker sig længere end miljøbeskyttelse. Vi stræber efter at kombinere økologisk og social ansvarlighed  
med en virksomhedsstrategi, der sigter mod en varig positiv påvirkning - på planeten, mennesker og fællesskaber.

Rosette samler plastflasker til genbrug
Plastflasker er den eneste kilde til rent vand i Haiti, og det er blevet  
et alvorligt miljøproblem. Når flaskerne er tomme, ender de på gaderne 
og på lossepladserne. Sammen med haitianere indsamler HP flaskerne 
og genbruger dem til at fremstille nye originale patroner fra HP.  
Dette hjælper haitianere som Rosette med at forbedre deres 
levestandard. Hun kan nu betale sin husleje og sende sine børn i skole.

UDFORSK HP’S GENBRUG, SOM ER DREVET AF EN SOCIAL MISSION

Personale fra virksomheden Homeboy genvinder materiale  
til genbrug i et lukket kredsløb
Ved at kombinere miljømæssig og social påvirkning har den amerikanske 
virksomhed Homeboy skabt jobmuligheder for personer, der står over 
for beskæftigelsesbarrierer, og tilbyder kompetenceudvikling og gratis 
sociale ydelser til sine medarbejdere. Homeboys personale adskiller 
manuelt printere, der leveres af HP. Dette hjælper med at genvinde mere  
materiale til genbrug og brug i HP’s genbrugsproces med lukket kredsløb.
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http://hp.brightcovegallery.com/corporate/detail/video/5496500813001/rosette-s-story:-reinventing-impact-in-haiti?autoStart=true&q=rosette
https://www.youtube.com/watch?v=k3o80_Tglfw&feature=youtu.be


NU ER DET OP TIL DIG
Deltag i HP Planet Partners og hjælp med at beskytte vores planet!

© Ophavsret 2019 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og tjenester er angivet  
i de udtrykkelige garantierklæringer, som ledsager produkterne og tjenesterne. Intet i dette dokument skal forstås som udgørende en yderligere garanti.  
HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

E-mail 
(planetpartners.emea.supplies@hp.com)

Websted 
(hp.com/recycle)

Kontakt os for mere information.

1 80 % af originale blækpatroner fra HP indeholder mellem 45-70 % genanvendt indhold. 100 % af originale tonerpatroner fra indeholder mellem 5-38 % genanvendt materiale efter forbrugere eller industriel brug. Omfatter ikke tonerflasker Se 
listen på www.hp.com/go/recycledcontent.  2 For blæk baseret på en undersøgelse fra Buyers Laboratory Inc. 2017 bestilt af HP, hvor man sammenlignede originale blækpatroner fra HP (300XL, 300XL, 300, 121XL, 301XL, 301, 122XL, 364XL, 364, 
178XL, 650, 950XL, 970XL, 971XL) med den gennemsnitlige ydeevne fra genopfyldte og genfremstillede patroner solgt i Europa Mellemøsten og Afrika. Nærmere oplysninger: http://keypointintelligence.com/media/1609/hp-emea-refill-study_
rep.pdf, for toner baseret på en undersøgelse fra EMEA SpencerLab Monochrome Reliability fra 2019 bestilt af HP. Se www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2019.pdf.  3 InfoTrends, 2018 Western Europe Supplies Recycling study, bestilt 
af HP. Resultaterne er baseret på gennemsnitlige resultater af interviews med 7 forhandlere, 6 mæglere. For nærmere oplysninger, se www.hp.com/go/EMEA 2018InfoTrends.  4 For originale blæk- og tonerpatroner fra HP tilbyder HP en gratis og 
nem returneringstjeneste via HP Planet Partners. Tilgængeligheden af programmet kan variere. Se nærmere oplysninger på www.hp.com/recycle.  5 Fra 2017. Baseret på en nominel nyttelast på 18.000 kg.  6 HP’s bæredygtighedsrapport fra 2017. 
For nærmere oplysninger, se hp.com/sustainability.  7 Forudsætter en gennemsnitlig vandflaskehøjde på 20 cm og gennemsnitlig afstand til månen på 384.400 km.
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