
Megközelítésünk és stratégiánk az, hogy folyamatosan javítjuk minden termékünk 
környezetvédelmi bizonyítványát, ahelyett, hogy egyedi "zöld" telefonokat dobnánk 
piacra. 
Minden évben bemutatunk olyan telefonokat, melyek környezetvédelmi funkciók 
széles tárházát kínálják, valamint új, vonzó megoldásokat és innovációkat, melyek igyek-
szenek olyan eszközöket nyújtani az embereknek, amelyekkel csökkenthetik saját 
ökológiai lábnyomukat. Ezek aztán folyamatosan megjelennek teljes termékportfóliónk-
ban. Minden telefonunk ugyanazoknak a minõségi és környezetvédelmi követelmények-
nek felel meg - az energiahatékonyságtól kezdve az anyagok kiválasztásán át a telefonok 
újrahasznosításáig.

Cél a lehetõ legzöldebb portfolió 

Ökoprofil
Minden Nokia készülékhez kínálunk ökoprofilt, amely minden információt tartalmaz a termék 
környezetvédelmi jellemzõirõl és a termékek környezeti hatásairól. Az ökoprofilok a 
www.nokia.com/ecoprofile oldalon találhatók.  
 
 

Gyártás
Telefonjainkat elsõsorban saját gyárainkban gyártjuk, és a legmagasabb követel-
ményeknek kell megfelelniük, hogy biztosítsuk a biztonságos munkakörülményeket. 
Célunk, hogy a környezetvédelmi, etikai, egészségügyi és biztonsági kérdések, valamint 
a munkaügyi folyamatokk ne különállók legyenek, hanem egy egységes egészet 
alkossanak. Megköveteljük beszállítói hálózatunk vállalataitól a hasonló etikus üzleti 
hozzáállást: szigorú követelményeket állítunk minden beszállítónkkal szemben, és 
azokat folyamatosan ellenõrizzük.  

 

Számos készülékünk rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal és külsõ fényérzékelõvel, továbbá olyan hatékony 
töltõkkel, amelyek a töltés nélküli energiafogyasztást 80-95%-kal csökkentik.

100%-ban olyan anyagokból készültek, melyek ismét 
felhasználhatóak új termékek gyártására vagy 
energiatermelésére.  

A termékek felülete nikkelmentes, mentesek a 
brómozott vegyületektõl, a klórozott égésgátlóktól 
és az antimón-trioxidtól, ahogyan ez a Nokia 
Összetevõk Listájában már 2009 vége óta szerepel. 

2006 óta PVC-mentesek. 

A készülékek évek óta nem tartalmaznak higanyt, 
ólomot és sok egyéb veszélyes anyagot.  

Energiahatékonyak: folyamatosan javítjuk minden 
készülékünk, alkalmazásunk és tartozékunk - köztük a 
töltõk - energiahatékonyságát. 
 

Telefonjaink

Teljesen újrahasznosítható csomagolásban kaphatóak. 
A környezetvédelmi megfontolások közvetlen 
megtakarításokat is eredményezhetnek: a kisebb 
csomagolással a papírfelhasználásunkat 240 000 tonnával 
csökkentettük 5 év alatt.
 



Cselekedj jót, cselekedj zölden 

Tégy jót saját magaddal, a közösségeddel és a bolygóval az Ovi segítségével 
http://dg.comms.ovi.com/

Climate Mission 3D - Felhívja a figyelmet a klímaváltozásra, ösztönzi és segíti az 
embereket, hogy tegyenek ellene. Remek módja a szórakozásnak és a tanulásnak! 

WWF Eco Guru – Számítsd ki ökológiai lábnyomodat úgy, hogy leméred élet-
módod környezeti hatásait. Globális, könnyen használható ökológiailábnyom-
kalkulátor mobiltelefonos használatra a WWF-tõl, a Nokia támogatásával.

Nokia Energy Profiler - Kísérd figyelemmel telefonod energia-
felhasználását ezzel a praktikus alkalmazással. 

Újrahasznosítás 

A Nokia telefonokban használt minden anyag újra 
felhasználható új termékek készítéséhez vagy 
energia termeléséhez, így semmi sem megy 
veszendõbe
Az emberek bevihetik telefonjaikat a Nokia 
Szervizpontokba.   

A Nokiának több mint 5000 gyûjtõpontja van 
100 országban.  

Arra törekszünk, hogy a régi telefonok vissza-
juttatása a lehetõ legkönnyebb legyen, és széles 
körû újrahasznosítási kampányaink vannak a tudatosság 
növelésére.  

 

Zöld eredmények 

2008. óta 1. helyen áll a Greenpeace "Útmutató a 
zöldebb elektronikához" besorolásában. 
(2010. október) 
"Technológiai szuperszektor vezetõ" - a világ 
 legfenntarthatóbb technológiai vállalata a Dow 
Jones 2010-es Fenntarthatósági Indexek Szemléje 
szerint az egymást követõ második évben. 
(2010. szeptember) 
 

 

A 30 legjobb zöld telefon közül 26 Nokia telefon, 
a Good Guide szerint. (2011. június)



Eddigi utunk  

1997
• A Nokia elsõ újrahasznosítási próba-
rendszere Svédországban és az 
Egyesült Királyságban zajlik.  

2005
• Megjelenik az elsõ olyan mobilkészülék, amely
megfelel az EU RoHS* irányelvnek - a Nokia 5140i - 
bõ egy évvel a szabályozás életbe lépése elõtt.   2003

• A termékeink környezetvédelmi jellemzõinek 
alap információit tartalmazó ökológiai nyilat- 
kozatokat elérhetõvé tettük a weboldalunkon.
 
  
 
 
 
 

• Globális együttmûködést írtunk alá a 
WWF-fel, hogy a még környezettudatosabb 
mûködés újabb módjait találhassuk meg.  

2006
• Minden Nokia készülék megfelel az EU RoHS* 
irányelvének - a világon mindenhol. 
• Minden új Nokia készülék, fejhallgató és töltõ 
PVC-mentes. 
• Új, kompakt csomagolást vezettünk be, ezzel a 
felhasznált anyagok mennyiségét több mint 50%-kal 
csökkentettük mindössze két év alatt.  
 

 

2008
• Nokia 7100 Supernova: elsõ BFR- 
és RFR-mentes készülékünk. 
• A Nokia és négy másik mobilgyártó 
elindítanak egy energiahatékonysági 
osztályozási rendszert a mobiltöltõkhöz.  
 

2009
• Csomagolásaink 100%-ban újrahasznosíthatóak, és 
akár 60% újrahasznosított anyagot tartalmaznak. 
• Bemutattunk számos BFR- és RFR-mentes készüléket. 
• A Nokia támogatja a GSM Szövetség iparágat átívelõ 
kezdeményezését, hogy hozzanak létre egy közös töltõt 
a mobilkészülékekhez. 
 • Megjelenik a Nokia leginkább energiahatékony töltõje 
micro-USB csatlakozóval, a Nokia Fast Micro-USB 
Charger AC-10 

* RoHS = 2002/95/EC irányelv: Bizonyos Veszélyes Anyagok 
Használatának Korlátozása Elektromos és Elektronikus 
Készülékekben

 2007
• Nokia 3110 Evolve: A Nokia bemutatja az elsõ 
ökokészülékét. Az elsõ készülék, mely bio-
mûanyagot használ az elõlapokhoz. Az energia-
hatékony Nokia High Efficiency Charger AC-8-cal 
kapható és kompakt csomagolásban, mely 
60%-ban újrahasznosított anyagokat tartalmaz. 

 
 

• A Nokia az elsõ gyártó, mely bevezeti a mobil-
készülékekhez a figyelmeztetõ üzenetet a töltõ 
konnektorból történõ kihúzására.  
• Megjelenik a világ elsõ mobil kompenzációs 
alkalmazása, a we: offset. Az alkalmazás segít az 
embereknek ellensúlyozni a repülés által okozott 
CO2-kibocsátást, közvetlenül mobilkészülékükrõl.  

 

 
• A Nokia eddigi leginkább energiahatékony 
töltõje, a Nokia Fast Charger AC-8.   

2010
• Készülékeink 100%-ban újrahasznosíthatók. 
• Minden új Nokia készülék BFR- és RFR-mentes
• Nokia C7: az elsõ készülék az iparágban, melyhez 
biofestéket használtak. 
• Nokia C6-01: az elsõ készülék az iparágban, 
melyhez újrahasznosított fémet használtak. 
• A Nokia 6700 slide töltõ nélkül is megvásárolható 
az Egyesült Királyságban és Portugáliában, rendkívül 
keskeny, lapos csomagolásban a környezeti hatás 
csökkentése érdekében.  
 • A okostelefonok használati utasításait elõre-
telepített elektronikus útmutatókra és súgókra 
cseréltük le. 
 • Minden új Nokia készülék ökoprofilja elérhetõ a 
weboldalunkon 

2011
• Bio és újrahasznosított anyagokat, mint 
például biomûanyagot, biofestéket, újra-
hasznosított fémet és mûanyagot használtunk 
Nokia 700-nál, a Nokia legzöldebb okos-
telefonjánál. 


