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Som importør af elektronik og elektronikemballage er vi klassificeret som producenter, 

hvilket betyder, at vi har et ansvar for at sikre, at der er et indsamlingssystem for produk-

terne, hvilket igen betyder, at produkterne kan genanvendes. Det mener vi er en god ting!

Vi opfylder kravene i forordningen om producentansvar for elektrisk udstyr (SFS 

2014:1075) ved at være tilsluttet El-Kretsen. El-Kretsen tager sig også af systemet for bat-

terier i henhold til forordningen om producentansvar for batterier (SFS 2008:834).
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Toshiba TEC Nordic AB er via El-Kretsen forbundet til et landsdækkende indsamlingssys-

tem med næsten 1.000 modtagesteder rundt om i Sverige. Her indsamles elektronik og 

batterier for at blive genbrugt og genanvendt på den bedste måde, hvilket betyder, at de 

gamle produkter vil blive brugt igen. Vidste du, at El-Kretsen indsamler og genbruger et 

beløb svarende til 15 Eiffeltårne hvert år?

El-Kretsen sørger for, at den modtagne udtjente elektronik afhentes og transporteres til 

en forarbejder, der har indgået kontrakt med El-Kretsen, hvor forbehandling og genan-

vendelse foregår på en miljømæssigt forsvarlig måde i overensstemmelse med gældende 

lovgivning. For information om, hvor du kan aflevere dit udtjente udstyr, så det bliver be-

handlet på den korrekte måde, kan du søge efter oplysninger om genbrugsvirksomheder 

i din nærhed på www.el-kretsen.se.
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Det er Toshibas mål altid at vælge det retursystem, der tager sig af relevante, udt-
jente forbrugsstoffer og slidte dele, og som samtidigt tager størst muligt hensyn til 
miljøet.

Genbrug
Det mest fordelagtige ud fra et miljømæssigt perspektiv er at renovere relevante, slidte 

dele og forbrugsstoffer på et lokalt sted i nærheden af, hvor de forbruges af vores kunder. 

For eksempel renoverer vores serviceorganisation enheder, hvor kun de slidte dele ud-

skiftes af serviceteknikeren direkte på stedet enten hos kunden eller på den lokale tjenes-

teudbyders serviceværksted. På den måde udnyttes materialet på den bedste måde, og 

der spares også miljøskadelige transporter til centrale serviceværksteder i eller uden for 

Sverige. Dele, der skal udskiftes, sorteres og genanvendes lokalt eller indsamles i centrale 

retursystemer via for eksempel vores medlemskab i El-kretsen.

Genanvendelse af udtjente reservedele
Når vi servicerer kunder, bestræber vi os på at holde maskinerne rene og ikke ødelægge 

kundens ejendom. Vi tager alle udtjente reservedele med og efterlader stedet pænt og 

ryddeligt. Udtjente reservedele skal sorteres som elektronikaffald. Disse afleveres til en 

lokal genbrugsvirksomhed af elektronik, der er tilsluttet El-Kretsen. Toshiba betaler for 

håndteringen på genbrugspladsen ved at være tilsluttet El-Kretsen. Forhandleren betaler 

dog for transporten til genvindingsvirksomheden.

Lokal genbrug af patroner
Vores patroner består af plastmateriale og har i nogle tilfælde en chip. I EU skal alt med en 

chip sorteres som elektronikaffald. Du kan vælge at sortere og håndtere patroner lokalt 

sammen med andet elektronikaffald og efterlade affaldet hos din lokale El-Kretsen-mod-

tager. Du kan også sende patronen til vores partner Kuuskakoski i Spånga (se nedenfor), 

men vi går ind for en lokal sortering for at minimere transporter.
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Toshiba tilbyder en særlig Miljøboks, der opbevarer brugte patroner og gør det nemmere 

for dig at sortere brugte produkter. Du kan også bruge den originale æske eller andet pap 

og sende det med Postens Erhvervspakke til vores hyrede samarbejdspartner, der tager 

sig af patronen på en korrekt måde. Toshiba betaler for Kuusakoskis håndtering af tomme 

patroner. Du betaler dog for transporten til nedenstående adresse.

Adressen på vores partner:
Kuusakoski Spånga

Att: Toshiba 

Bromstensvägen 176

163 55 Spånga
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Toshiba Tec Nordic AB er tilknyttet FTI (tidligere kaldet REPA), som er erhvervslivets 

løsning på producentansvar for emballage af plast, metal, papir/pap og emballagepap. 

Det betyder, at vores kunder har adgang til et landsdækkende genbrugssystem for embal-

lage, så materialet kan bruges igen og igen. I Sverige er vi generelt gode til at genanvende 

emballage. Vidste du, at 74 % af papiremballage genanvendes? Vi kan selvfølgelig blive 

endnu bedre. Kontakt www.ftiab.se for nærmeste genbrugsplads i dit lokalområde og for 

mere information.
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