
Sulje ympyrä HP:n avulla:
Kierrätä saman tien  

HP Planet Partners -ohjelmassa

Tunne mielihyvää oikean valinnan tekemisestä
Alkuperäisten HP-kasettien kierrättäminen HP Planet Partners -kierrätysohjelmassa on maksutonta ja helppoa. Sinun 
avullasi estämme miljoonien kilojen päätymisen kaatopaikalle. Tutkimusten mukaan useimmat uudelleentäyttäjät eivät 
ota omia tuotteitaan kierrätettäviksi. 
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Täydellinen luettelo kierrätysmuovista valmistetuista alkuperäisistä HP-mustepatruunoista  
ja -tulostuskaseteista on osoitteessa hp.com/go/RecycledContent.

HP lajittelee kasetit ja 
silppuaa tai purkaa ne 

Asiakkaat 
kierrättävät HP 
Planet Partners 
-ohjelman avulla

Asiakkaat ostavat 
Alkuperäiset HP-kasetit

HP valmistaa 
alkuperäisiä  
HP-kasetteja uudesta 
ja uuden veroisesta 
muovista

HP käyttää esimerkiksi 
kaseteista ja vesipulloista 
peräisin olevaa kierrätettyä 
muovia

HP, luottamuksellinen – HP:n ja HP:n kanavakumppanien käyttöön, käytettäväksi vain myynnissä loppukäyttäjille.  
Ei saa toimittaa julkisuuteen eikä käyttää julkisesti.

HP:n suljettuun 
kiertoonperustuva 
kierrätysprosessi

http://hp.com/go/RecycledContent


1 HP:n teettämä InfoTrends, 2016 Western Europe Supplies Recycling -tutkimus. Tulokset perustuvat 7 uudelleentäyttäjän, 6 välittäjän ja 1 jakelijan haastattelujen 
keskiarvoihin. Lisätiedot: hp.com/go/EMEA-2014InfoTrends, hp.com/go/EMEA-2016Infotrends.
2 Ohjelman saatavuus vaihtelee. Lisätietoja on osoitteessa hp.com/recycle.

Sinun avullasi herätämme käytetyt tuotteet henkiin
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Aloita osoitteessa hp.com/recycle

Miljoonat HP:n asiakkaat eri puolilla maailmaa osallistuvat tähän prosessiin. Voit 
seurata heidän esimerkkiään. Kierrätä HP Planet Partners -ohjelman kautta.2

alkuperäisistä HP-mustepatruunoista 
sisältää suljetussa kierrossa  

kierrätettyä muovia.

80%
alkuperäisistä HP-kaseteista 
sisältää kierrätettyä sisältöä.

100%

miljoonaa 
mustepatruunaa ja 
tulostuskasettia on 
kierrätetty HP Planet 
Partners -ohjelmassa 
asiakkaiden toimesta.

735
miljardia kierrätettyä 
muovipulloa — ne 
ulottuisivat kuuhun  
ja takaisin.

3,7
miljoonaa 

kierrätettyä muovista 
vaatepuuta

70

HP estää joka päivä 1 miljoonan 
muovipullon päätymisen 
kaatopaikoille käyttämällä ne uusien 
mustepatruunoiden valmistukseen.
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