
Az L-mobile számára fontos, hogy emberileg és erkölcsileg is helytálljon. Ennek mentén végezzük a napi munkánkat ügy-
feleinkkel és munkatársainkkal szemben is. Az alábbi dokumentum tartalmazza azokat az alapelveket, melyek fontosak 
számunkra.

www.l-mobile.com/etikai-alapelveink

ETIKAI ALAPELVEINK

Minden ember egyenlő bánásmódot érdemel 
Minden ember egyedi és különleges. Elismerjük az egyéniséget, nagyra becsüljük az őszinteséget, nyitottságot és megbíz-
hatóságot. Az L-mobile-nál mindenki egyenlő, de sokszínűségünket éppen a különbözőség adja. Az emberi szabadságjo-
gok tiszteletben tartása számunkra magától értetődik.

Egészségmegőrzés 
Az L-mobile komolyan veszi a testi és lelki egészség ügyét. Támogatjuk munkatársainkat egészségük megőrzésében. 
Nem támogatjuk a drogokkal és más egészségre káros szerekkel való kapcsolatot, támogatjuk azonban az egészséges 
táplálkozást és a mozgást.
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Tudatos környezetvédelem
A Földet meg kell őriznünk a jövő nemzedékeinek. A mi felelősségünk is ezeknek az értékeknek és javaknak a megőrzése. 
Üzletvitelünkben figyelünk a környezeti szempontokra és arra ösztönözzük munkatársainkat, vevőinket, partnereinket, hogy 
közösen tegyünk a bolygónk jövőjéért.

Korrupció elutasítása
Elutasítjuk a megvesztegetés minden formáját. Az L-mobile szereti a versenyt, és szívesen méri össze magát a piaci 
szereplőkkel, mivel meg vagyunk győződve termékeink minőségéről. Szerződéseket csak jogszerűen kötünk, minden erkölcste-
len magatartást szigorúan elutasítunk.

Fegyverkezés elutasítása
Az L-mobile szerint minden ember érték, és határozottan ellenzi az emberi élet szándékos kioltását. Az L-mobile kizárólag olyan 
cégek számára értékesíti termékeit, szolgáltatásait, amelyek nem gyártanak semmiféle, háborúban használatos fegyvert és 
egyéb fegyverkezésre alkalmas termékeket, amelyek támadásra és emberek meggyilkolására alkalmasak. Azokat a cégeket 
üdvözöljük és támogatjuk, amelyek a világot igazságosabbá és békésebbé teszik, azáltal hogy intelligens, nem halált okozó 
védőfelszereléseket gyártanak. 
 
Az L-mobile a cégeket és projekteket három kategóriába sorolja be: 

Vörös:  Olyan cég, amely forgalmának több, mint tíz százaléka származik háborús fegyverek és egyéb olyan fegyverkezésre al-
kalmas termékek gyártásából, kereskedeleméből, amelyek emberéletek kioltására alkalmasak, nem vásárolhat L-mobile 
terméket.

Sárga:  Olyan cég, amely forgalmának kevesebb, mint tíz százaléka származik háborús fegyverek és egyéb fegyverkezésre 
alkalmas eszközök gyártásából, kereskedelméből, vásárolhat L-mobile termékeket és szolgáltatásokat, amennyiben az 
eszközök kizárólag polgári, nem pedig fegyverkezési területen kerülnek felhasználásra.

Zöld:  Őszintén üdvözlünk minden olyan céget, amely nem gyárt harci fegyvereket, fegyverkezésre alkalmas termékeket. Ők 
korlátozás nélkül, teljes körűen profitálhatnak az L-mobile megoldásaiból.
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