Bäste affärspartner till Tele2,
Tele2-koncernen har genomfört en Uppförandekod och Miljöpolicy som fokuserar på
affärsetik, hållbarhet samt hur vi uppför oss både inom och utanför affärsvärlden.
Tele2 förväntar sig att alla affärspartners (konsulter, leverantörer och andra externa
samarbetspartners) vid varje tidpunkt upprätthåller den standard som sätts av Tele2s
Uppförandekod och Miljöpolicy.
Genom signering av detta dokument med bilagorna Uppförandekod för Tele2s
affärspartner respektive Miljöpolicy bekräftas att ni som affärspartner till Tele2 och i
överenskommelse med Tele2 kommer:


när det är relevant att arbeta i linje med de krav som ställs i Uppförandekoden
och Miljöpolicyn,



att när tillämpligt informera anställda, uppdragstagare, representanter och
återförsäljare samt andra relevanta tredje parter om kraven i
Uppförandekoden och Miljöpolicyn samt göra rimliga ansträngningar för att
dessa krav respekteras och efterlevs även av dessa,



att i händelse av omständigheter som rättfärdigar ett antagande om att
Uppförandekoden eller Miljöpolicyn har kränkts, tillåta Tele2 eller en
oberoende granskande tredje part att bekräfta efterlevande av
Uppförandekoden och Miljöpolicyn genom lämpliga åtgärder som exempelvis
granskning, utvärdering, inspektion, undersökning eller revision utifrån kraven i
Uppförandekoden och Miljöpolicyn. Tele2 kommer att lämna skriftlig
underrättelse innan sådana åtgärder genomförs såvida det inte föreligger en
överhängande fara och kommer att genomföra eventuella åtgärder på ett sätt
som inte ska påverka er normala verksamhet som affärspartner och
leverantör. Tele2 och ni som affärspartner ska bära sina egna respektive
kostnader som uppstår till följd av sådana åtgärder. Granskning kommer att
enbart att gälla områden och verksamheter som är relaterade till
Uppförandekod och Miljöpolicy.

Som affärspartner bekräftar ni att efterlevande av Uppförandekoden och Miljöpolicyn
är av avgörande betydelse för Tele2. Brister i efterlevande kommer att ses som en
allvarlig försummelse vilken kan leda till att Tele2 omvärderar er som affärspartner till
Tele2-koncernen.
Affärspartner: < Företagsnamn, address och land>
Org no: ange nummer.
Behörig firmatecknare: __________________________________
Namn och titel:
Plats och datum:

__________________________________
__________________________________

