Toner Xerox ® Everyday™

Liczy się to,
co w środku
Czy jesteś w toksycznym
związku z producentem
toneru?
Okazyjne niemarkowe kasety
z tonerem mogą wydawać się
dobrą ofertą. Ale prawda jest
taka, że tak naprawdę nigdy
nie wiesz, co jest w środku.

W przypadku toneru Xerox ® Everyday™
zawsze wiesz, co otrzymasz: bezpieczny,
nietoksyczny toner i tworzywa sztuczne,
które nie zaszkodzą ludziom ani środowisku.
Xerox zapewnia, że kasety z tonerem
Everyday™ spełniają lub przewyższają
standardy branżowe w zakresie globalnych
przepisów ochrony środowiska. Bez
czarowania.
PR ZE T ES TOWA N E . SPR AW DZO N E .
BEZPIECZNE.

Firma Xerox sprawdza zawartość każdej
kasety, aby użytkownik mógł mieć pewność,
że nie stwarza ona zagrożenia dla zdrowia
lub środowiska.
W przypadku tonerów okazyjnych po prostu
tego nie wiadomo. Zazwyczaj nie podają
w ogóle żadnych informacji ani danych
kontaktowych producenta. Nie narażaj
się na ryzyko związane z korzystaniem
z niemarkowych produktów zamiennych.
Zaufaj firmie Xerox, aby zachować
bezpieczeństwo.
LEPSZE DL A CIEBIE. LEPSZE
D L A P L A N E T Y.

Kiedy używasz toneru Xerox ® Everyday™,
wiesz, że toksyny nie są uwalniane do
atmosfery lub wód gruntowych. Substancje
chemiczne w tonerze i tworzywa sztuczne
w kasecie są wolne od szkodliwych substancji.
Kasety można poddać recyklingowi za

C E R T Y F I K AT Y

Nasze standardy jakości, bezpieczeństwa
i zrównoważonego rozwoju są surowsze
niż limity regulacyjne. Więc zawsze
możesz oddychać swobodnie.

pośrednictwem normalnych metod
recyklingu. Firma Xerox publikuje na swojej
stronie internetowej karty charakterystyki
materiałów użytych w każdej kasecie
z tonerem Everyday™, aby potwierdzić,
że nie stwarzają one zagrożenia dla zdrowia
lub środowiska.
POMOC , KIEDY JEJ N A JBARDZIEJ
P OT R ZEBUJESZ .

Następnym razem, gdy kupisz toner, nie patrz
tylko na cenę. Spójrz na opakowanie. Czy jest
na nim adres internetowy? Numer telefonu?
Jakiś sposób kontaktu z producentem
w sprawie pytania lub wątpliwości?
Marki okazyjne lubią ukrywać braki za niską
ceną. Ale nie my. Marka Xerox obejmuje
wsparciem każdą wyprodukowaną kasetę.

Bezpieczeństwo produktu i zrównoważony rozwój

REACH

RoHS

WEEE

Więcej informacji na temat toneru Xerox ® Everyday™ można znaleźć
na stronie www.xerox.pt/EverydayToner.
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