
Kamuxin toimintaohje autojen, tavaroiden ja 
palvelujen toimittajille 

Meillä Kamuxilla vastuullisuus, eettisyys, rehellisyys ja tasapuolisuus eivät ole vain puhetta, vaan jokapäiväisiä tekoja. 
Asiakkaan luottamus ja erinomainen palvelu ovat meille elinehto, joita ilman ei synny kauppoja.

Odotuksemme autojen, tavaroiden ja palvelujen toimittajille
Odotamme yhteistyökumppaneiltamme hyviä ja rehtejä toimintatapoja. Tämä koskee kaikkia tahoja, joilta ostamme 
autoja, tavaroita ja palveluja – autojen tukkukauppiaista paikallisiin huolto- ja korjaamoyrittäjiin.

Kaikilla Kamuxin toimittajilla on velvollisuus noudattaa tämän ohjeen periaatteita. Toimittajien on myös varmistettava, 
että niiden omat alihankkijat toimivat vastuullisesti. Jos tarpeen, Kamux voi pyytää toimittajalta tietoja siitä, miten 
toimittaja noudattaa tätä ohjetta.

Lakien ja ihmisoikeuksien noudattaminen
Kamux toimii kansainvälisesti Pohjoismaissa ja Euroopassa. Siksi toimintaamme ohjaavat useat erilaiset säännöt ja 
sopimukset. Vaadimme että kumppanimme noudattavat kaikkia lakeja, säädöksiä ja viranomaisohjeita sekä toimivat 
muutoin rehellisesti ja eettisesti. 

Lisäksi odotamme että kumppanimme noudattavat Yhdistyneiden kansakuntien (YK) määrittelemiä ihmisoikeuksia 
sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijöiden oikeuksia. 

Kamuxin toimittajat eivät saa ottaa työntekijöiksi lapsia, jotka ovat lain mukaan siihen liian nuoria.

Työntekijöiden reilu ja tasapuolinen kohtelu
Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, häirintää, hyväksikäyttöä tai syrjintää työkavereita, asiakkaita tai yhteistyö-
kumppaneita kohtaan. Odotamme näitä hyvän työpaikan pelisääntöjä myös toimittajiltamme.

Toimittajiemme työntekijöiden palkkojen ja työehtojen sekä työaikojen tulee olla oikeudenmukaiset ja niiden on täy-
tettävä kansallisten lakien mukaiset ehdot.

Toimittajiemme on lisäksi kunnioitettava jokaisen työntekijän yksityisyyttä, uskontoa, yhdistymisvapautta sekä va-
pautta ammatilliseen järjestäytymiseen.

Rehellinen ja hyvä kauppatapa
Olemme rehellisiä ja luotettavia kauppakumppaneita ja pidämme hyvät ja avoimet suhteet asiakkaisiin, alihankkijoihin 
ja palveluntarjoajiin. Odotamme avoimuutta ja rehellisyyttä myös toimittajiltamme.

Verojen ja muiden maksujen asianmukainen hoito on ehdoton edellytys yhteistyölle yritysten kanssa. Kaikkien Ka-
muxin yritystoimittajien on oltava ennakkoperintärekisterissä. Tarkastamme tämän aina uusien toimittajien kohdalla 
ennen tilausta. 

Vaadimme liikekumppaneiltamme myös sovitun mukaista laatua. Laatu ei tarkoita vain tuotteiden laatua, vaan myös 
korkeatasoista työtä sekä laadukkaita toimintatapoja.

Riippumattomuus ja lahjomattomuus 
Kamuxilla emme ota tai anna lahjuksia tai palveluksia. Samaa odotamme toimittajiltamme. Meillä on nollatoleranssi 
korruptioon.

Turvallinen työpaikka
Odotamme, että toimittajamme pitävät huolta työntekijöidensä työoloista ja työturvallisuudesta joka päivä. 

Kamux on päihteetön työpaikka. Alkoholi, huumeet ja päihtymys eivät missään olosuhteissa kuulu työpaikalle. Myös-
kään toimittajiemme työntekijät ja alihankkijat eivät saa työskennellä toimipaikoissamme päihtyneinä.

Ympäristön huomiointi
Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristönäkökohdat. Odotamme että myös toimittajamme noudattavat 
ympäristölainsäädäntöä ja edistävät kestävää kehitystä. Se tarkoittaa esimerkiksi ongelmajätteiden ja autonrenkaiden 
asianmukaista kierrätystä. Kannustamme toimittajiamme suosimaan ympäristöystävällisiä tuotteita ja tarvikkeita.

Kysy lisää yhteyshenkilöltäsi.


