Kodeks ravnanja za Sopogodbenika
1.Splošno
Si.mobil se zavezuje, da bo posloval pošteno, pravično, pregledno in v skladu z veljavnimi zakoni ter
načeli poslovne etike. Enako skladnost poslovanja Si.mobil pričakuje tudi od svojih
Sopogodbenikov.
2. Delovnopravne pravice in delovni pogoji
Sopogodbenik zagotavlja, da se v zvezi z izvajanjem te pogodbe, ravna po predpisih Mednarodne
organizacije za delo (ILO) glede pravic delavcev ter njihovega delovnega okolja (minimalni standardi,
kot so spoštovanje človekovih pravic, prepoved otroškega dela in prisilnega dela, ustrezno
nadomestilo, itd). Sopogodbenik mora zagotoviti, da so te obveznosti zavezujoče tudi za njegove
dobavitelje.
3. Pošteno poslovanje in izogibanje navzkrižju interesov

Sopogodbenik jamči, da pri sklenitvi pravnega posla s Si.mobilom ni bilo/ne bo posrednikov, ki bi
pridobili osebno korist in/ali denarne koristi itd. v zvezi s tem poslom.
Sopogodbenik se bo izogibal situacijam, ki bi bile v navzkrižju interesov z družbo Si.mobil in se
nadalje zavezuje, da se bo vzdržal vseh dejanj, ki bi lahko povzročila kakršno koli škodo Si.mobilu,
zlasti še dejanj, ki bi lahko škodovala njegovemu (Si.mobilovemu) ugledu.
4. Pravna skladnost - prepoved korupcije in podkupovanja
Sopogodbenik jamči, da ravna v skladu z veljavno zakonodajo.
Si.mobil ne dopušča nobene korupcije in podkupovanja. Sopogodbenik ne sme zahtevati, ponujati
ali dodeliti nobene neupravičene koristi- če je v nasprotju z moralnimi normami ali katerekoli druge
ugodnosti.
Kršitev določb tega Kodeksa ravnanja predstavlja bistveno neizpolnjevanje obveznosti, kar daje
Si.mobilu pravico, da odpove pogodbo s takojšnjim učinkom.
V tem primeru bo Sopogodbenik izgubil pravico do dogovorjenega nadomestila, razen če so bile
opravljene storitve / izvedene dobave, ki jih Si.mobil lahko uporabi. To ne vpliva na Si.mobilovo
pravico, da zahteva odškodnino. Sopogodbenik je odgovoren za vse posledice, ki bi nastale iz takega
ravnanja in nosi vse dodatne stroške, ki lahko nastanejo v zvezi s takšno odpovedjo pogodbe zaradi
neizpolnitve obveznosti s strani Sopogodbenika.
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