
 
 
 
 

Gerbiamas verslo partneri, 

„Tele2 Group“ (toliau – „Tele2“) pradėjo naudoti Elgesio ir aplinkos apsaugos politikos 
kodeksą, kuriuo dėmesys skiriamas verslo etikai, aplinkos apsaugai ir tam, kaip mes 
elgiamės vienas kito atžvilgiu taip pat ir už verslo pasaulio ribų. „Tele2“ tikisi, kad jos 
verslo partneriai (konsultantai, tiekėjai ir kitos išorės šalys) visada laikysis Elgesio ir 
aplinkos apsaugos politikos kodekse nustatytų standartų.  
 
Pasirašydami šį dokumentą kartu su prie jo pridėtu Elgesio ir aplinkos apsaugos politikos 
kodeksu patvirtinate, kad, būdamas „Tele2“ verslo partneriu, Jūs: 
 

 dirbsite, kur to reikalaujama, laikydamasis Elgesio ir aplinkos apsaugos politikos 
kodekse nustatytų reikalavimų; 
 

 jei tai reikalinga, sutinkate informuoti savo darbuotojus, agentus, atstovus ir 
platintojus arba kitas susijusias trečiąsias šalis apie minėtame Elgesio ir aplinkos 
apsaugos politikos kodekse nustatytus standartus bei dėti visas protingas 
pastangas užtikrinti, kad minėtieji asmenys ir šalys šiuos standartus gerbtų ir jų 
laikytųsi; ir 
 

 jei faktai rodo, kad yra tikimybė, jog Elgesio ir aplinkos apsaugos politikos 
kodekso nuostatos buvo pažeistos, leisite „Tele2“ arba nepriklausomam trečiosios 
šalies auditoriui, kaip numatyta „Tele2“ ir jūsų, kaip verslo partnerio, susitarime, 
patikrinti atitiktį Elgesio ir aplinkos apsaugos politikos kodekso nuostatoms, 
imantis šiam tikslui tinkamų priemonių, pvz., atlikti elgesio kodekso laikymosi 
auditą, patikrinimą, tikrinimą, tyrimą ir (arba) peržiūrą. Apie tokių priemonių 
įgyvendinimą „Tele2“ pateiks rašytinį išankstinį pranešimą, nebent kiltų 
neatidėliotinas pavojus, ir šias priemones taikys taip, kad jos neturėtų įtakos 
įprastai Jūsų, kaip tiekėjo, veiklai. Ir „Tele2“, ir Jūs, kaip verslo partneris, sutinkate 
padengti su savo puse susijusias tokių priemonių panaudojimo išlaidas. Atliekant 
auditus dėmesys bus kreipiamas tik į su Elgesio kodeksu ir aplinkos apsaugos 
politika susijusias sritis. 

 
Jūs, kaip verslo partneris, pripažįstate, kad bendrovei „Tele2“ yra nepaprastai svarbu 
kaip yra laikomasi Elgesio ir aplinkos apsaugos politikos kodekso. Jei šių nuostatų 
nesilaikysite, tai bus laikoma rimtu pažeidimu ir dėl šios priežasties bendrovė „Tele2“ 
gali peržiūrėti Jūsų galimybes būti visos „Tele2 Group“ verslo partneriu.  

 
<verslo partnerio pavadinimas, adresas, šalis>  
 
Org. Nr.: Spustelėkite čia tekstui įrašyti. 

 
 
Įgalioto asmens parašas: __________________________________ 

Vardas, pavardė ir pareigos: __________________________________ 

Vieta ir data:  __________________________________ 


