Reciclar os seus consumíveis é fácil
com o HP Planet Partners
INTUITIVO, SIMPLES, SUSTENTÁVEL e agora MÓVEL.
Saiba como reciclar no website atualizado do HP Planet Partners1:
www.hp.com/go/hprecycle

Reciclagem que funciona para si e para o planeta.
Nunca foi tão fácil maximizar a sustentabilidade.
Desde deixar consumíveis usados em estabelecimentos de parceiros,
a devolvê-los por correio e efetuar a reciclagem em massa, as nossas
opções tornam as suas ações de sustentabilidade simples e bem...
sustentáveis.

DEVOLVA-OS POR
CORREIO

DEIXE-OS NUM LOCAL

SOLICITE UMA RECOLHA

NAVEGUE COM FACILIDADE
O processo passo-a-passo de reciclagem de consumíveis é
agora mais simples do que nunca.
Menos cliques levam-no onde precisa de ir depressa.
Focado no utilizador, o design compatível com dispositivos móveis
possibilita a reciclagem a partir de praticamente qualquer lugar.
Múltiplas opções que oferecem a flexibilidade e as oportunidades para
reciclar com facilidade, mesmo em massa.

Mais de
875 MILHÕES

SUGESTÃO ECOLÓGICA:
Reciclar vários consumíveis ao mesmo tempo
resulta em menos desperdício e numa pegada de
carbono mais baixa para os consumíveis devolvidos.

BOAS PRÁTICAS AO RECICLAR CONSUMÍVEIS HP
Para garantir o sucesso da reciclagem de consumíveis, separe
os tinteiros e os toners quando os devolver.
Aceitamos:

TONERS

TINTEIROS

Estes artigos podem ser
devolvidos juntos:

Estes artigos podem ser
devolvidos juntos:

Toners HP

Tinteiros HP

Toners Samsung

Cabeças de impressão HP

 onsumíveis de longa
C
duração da HP/Samsung

Consumíveis HP Sprocket

de consumíveis
foram reciclados
através do
HP Planet Partners.
Esta é a sua
oportunidade
de ajudar este
número a chegar
aos milhares de
milhões.

Frascos de tinta HP

Neste momento, não nos é possível aceitar consumíveis não-HP, refabricados ou recarregados.
Se estiver a devolver por palete, todos os artigos têm de ser iguais (i.e., todos Toners HP ou todos Toners Samsung).

CRIE JÁ A SUA CONTA
Desfrute destas vantagens adicionais sem qualquer custo
adicional:
Nova encomenda com um simples clique.

Junte-se à HP para um
planeta mais sustentável.

Rastreio de encomendas.
Relatório de impacto.*

Recicle os seus
consumíveis usados com
o HP Planet Partners em
www.hp.com/go/hprecycle

Certificados de Sustentabilidade para empresas.
Partilhe os seus esforços de reciclagem com os seus
amigos, colegas e clientes.
Associe contas entre vários escritórios ou locais na sua
organização para obter impactos coletivos.
1

A disponibilidade do programa varia. Para saber mais, visite www.hp.com/recycle.

*Disponível em breve.

