ETICKÝ

KODEX

Důvěra, úcta, čestnost
Naše společnost se zavázala dodržovat nejvyšší standardy etického a obchodního
jednání. Etický kodex upravuje naše vztahy k zákazníkům, dodavatelům, konkurentům
a také k našim zaměstnancům na všech úrovních organizace.

Při našem jednání ctíme následující zásady:


Dodržujeme zákony.



Jednáme v dobré víře.



Vždy se snažíme budovat důvěru, prokazovat úctu a jednat čestně.



Komunikujeme otevřeně a efektivně se zainteresovanými stranami.



Naše produkty jsou vyráběny tak, aby se na ně mohli zákazníci a uživatelé po celém
světě spolehnout.



Předně zvažujeme bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců, zákazníků a uživatelů
výrobků.



Podporujeme rozvoj našich zaměstnanců a pomáháme jim při zlepšování a rozšiřování
dovedností týkajících se práce a celoživotního vzdělávání.
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CODE

OF

ETHICS

Trust, respect, honesty
Our company is committed to upholding the highest standards of ethics and business conduct.
Code of Ethics governs our relationships with customers, suppliers, competitors, and also to
our employees at all levels of the organization.
During our dealings we respect the following principles:


We uphold the law.



We act in good faith.



We always strive to build trust, show respect and act with honesty.



We communicate openly and effectively with interested parties.



Our products are manufactured in a way that our customers and users around the
world may trust on them.



First, we consider the health and safety of our employees, customers and users of
products.



We support the development of our employees and assist them in improving and
broadening work-related skills and lifelong learning.
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