
Lees meer over onze 
inspanningen op het 
gebied van milieu, 

www.lenovo.com/esg.

Lenovo streeft naar maximale waarde gedurende de hele 
levenscyclus van een product en voorkomt dat afgedankte 
producten op de vuilnisbelt terechtkomen.

Onze initiatieven op het gebied van circulaire economie  
zijn gericht op het minimaliseren van het gebruik van  

 
van onze producten en componenten en het  
plannen van een verantwoorde verwijdering.

We maken de overgang naar 
een circulaire economie
met de bronnen van onze planeet.

heeft Lenovo recycling 

miljoen pond aan 
afgedankte producten 
mogelijk gemaakt.1

In 2025… 

van de pc-onderdelen die 
naar ons servicecentrum 
wordt geretourneerd, wordt 
voor toekomstig gebruik 
gerepareerd.2
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1 Cumulatief totaal sinds 2005.

2 Op waarde.

3 https://www.epa.gov/greenpower/green-power-partnership-national-top-100

Initiatieven voor 
herstelbaarheid
Onze zakelijke producten 
zijn ontworpen om 
ter plaatse te worden 
gerepareerd. Onderdelen 
kunnen minimaal vijf 
jaar worden geleverd.

Herintegratie  
van producten
Omgekeerde supply chains 
helpen ons producten 
en onderdelen in te 
zamelen die nog bruikbaar 
zijn of kunnen worden 
gerepareerd of gereviseerd 
voor toekomstig gebruik. 

ThinkPad® X1 Carbon

Bij Lenovo richten we ons op het leveren van slimmere technologie, voor een 
betere, duurzamere toekomst voor onze klanten, collega's en de planeet.

Bouwen aan een 
slimmere toekomst

Recycling aan 
het eind van de 
levenscyclus 
Onze programma's 
voor de terugname van 
producten (PTB's) maken 
het voor klanten wereldwijd 
gemakkelijk om hun oude 
apparaten, batterijen en 
verpakkingen te recyclen.

Verantwoorde 
inkoop
Intel®, dat bij de EPA een 
hoge score krijgt voor  
hun gebruik van groene 
energie,3 geeft 80% van  
het water terug dat wordt 
gebruikt bij het maken van 
producten zoals het Intel® 
Evo™-platform, dat wordt 
aangedreven door Intel® 
Core™ vPro®-processors 

Lenovo ThinkPad®.

Device as 

We helpen klanten 
hun apparaatcatalogi 
te optimaliseren. Dit 
kan bedrijven helpen 
hun apparaatportfolio 

en, in sommige gevallen, 
het aantal benodigde 
apparaten per werknemer 
te verlagen, wat de impact 
op het milieu vermindert.

Intel® Evo™ vPro® platform


