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1. Sarrera

Jarraian, jasota datoz Suministros y Servicios Unificados de Carrocería 
SL sozietatearen (aurrerantzean, “Sunsundegui edo Sozietatea”) eta 
Sunsundeguiko langileen jokabidea arautuko duten printzipioak eta 
jarraibideak, enpresako etika finkatzeko asmoz. 

Kode Etiko honen bidez, jasota geratzen da Sunsundeguik hartua duen 
konpromisoa indarreko legeak erabat errespetatuko dituen jokabide 
arduratsua bermatuko duten balio batzuen arabera jokatzeko langile, 
bezero, hornitzaile eta akziodunekiko harreman orotan. 

Dokumentu honen xedea da Sunsundeguiren eta bertako langileen jarrera 
arautzeko jarraibide orokorrak ezartzea, eta, horretarako, jokabide etikoko 
oinarri batzuk garatuko ditu, Sunsundeguik aplikatu beharrekotzat jotzen 
dituenak bere negozio eta jarduera guztietan, horiek edonon garatzen 
direla ere.  

Kode Etiko honek argi adierazten ditu Sunsudeguik enpresa etikari begira 
dituen konpromisoa eta interesa; izan ere, enpresa beti saiatzen da 
jokabide etiko, zintzo eta zuzenari eusten, gobernu korporatibo onaren eta 
gardentasunaren bidez.
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2. Aplikazio eremua subjektiboa 

Kode Etiko honen hartzaile dira Sunsundeguiko langile, zuzendari 
eta administrazio organoetako kide guztiak, edozein dela ere haiek 
enpresarekin duten lotura, kokapen hierarkikoa edo eginkizuna zehazten 
duen kontratuzko modalitatea. Horiek denek dokumentu honen edukia 
ezagutu eta onartu beharko dute, eta bete egin beharko dute. 

Kode honen printzipioak lotesleak izango dira hornitzaileentzat, 
azpikontratistentzat eta Sunsundeguirekin harreman juridikoak dituzten 
hirugarren guztientzat, berau aplikagarria zaien neurrian. 

Kode Etikoaren edukiak lehentasuna izango du kontrakoa esaten duten 
barne arauen edukiarekiko, arau horiek jokabide betebehar zorrotzagoak 
ezarri ezean. 

Kode honen aplikazioak ezingo ditu, inolaz ere, legezko xedapen 
aplikagarriak urratu. Hori gertatuz gero, Kode Etikoaren edukiak legezko 
xedapen horietan aurreikusitakora egokitu beharko dira.
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3. Gure printzipio eta balioak

Indarrean dagoen legedia errespetatzea, gure negozioari aplikagarri 
zaizkion lege, arau eta erregelamenduak betez berau garatzen den 
herrialde guztietan. 

Kaudimen ekonomikoari eta gure baliabideen kudeaketa eraginkorrari eustea, 
gure proiektu ekonomiaren oinarri baitira, eta proiektu horren jarraipenaren 
berme. Ildo horretan, finantza eta kontabilitateari buruzko informazioa 
zehatza eta egiazkoa da, eta legezko arau aplikagarri guztiak betetzen ditu.

Konpromisoa hartzea ahalik eta erantzukizun korporatibo handienez jarduteko 
–gobernu korporatiboko jardunbide egokienak gauzatuz–, enpresa etikako 
printzipioak errespetatzeko eta gardentasunez jokatzeko Sunsudeguiren 
jardute eremu guztietan, erantzukizunak onartuz eta horien arabera jokatuz.

Gure langileei formakuntza eta garatzeko aukera ematea. Sozietateak 
langileen gaikuntza eta enplegagarritasuna hobetzeko konpromisoa 
hartzen du.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sunsudeguirekin zuzenean edo zeharka nolabaiteko lan harremana, 
harreman ekonomikoa, soziala edo/eta komertziala duten pertsona fisiko 
eta juridiko guztiei tratu justua eta duina ematea.

Konpromisoa hartzea merkatuetan modu leialean lehiatzeko, lehia 
babesten duten arauekin bat etorrita. Hala bada, lehia desleial oro 
baztertzen da, horrelakotzat harturik lehiakideen arteko akordioak ezartzea 
edo gaizki erabiltzea merkatuetan izan daitekeen posizio gailena.
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Zintzotasuna, profesionaltasuna eta gardentasuna izatea bezero, 
hornitzaile, lehiakide, akziodun eta merkatuko beste eragile batzuekin 
dauzkagun harreman komertzialen, lan harremanen eta harreman 
profesionalen oinarriko printzipioak, eta oinarritzat hartzea, halaber, Kode 
Etiko honetan jasota dauden jarraibideak. 

Argi eta garbi uko egitea edozein eroskeria edo ustelkeriari. Ondorioz, 
Sunsundeguirekin lotura duten langileek eta pertsonek ezingo dute:

- Bezeroek, hornitzaileek edo Sunsundeguirekin negozioak egiten 
dituzten edo egin nahi dituzten beste edozein pertsona fisiko edo 
juridikok eskainitako opari baliotsurik, abantailarik, ordainsaririk, 
bidaiarik edo bestelako konpentsaziorik onartu. 

- Modu desegokian Sunsundeguirentzat onura bat lortzea xedetzat duen 
oparirik edo liberaltasunik eskaini edo eman hirugarrenei. Ildo horretan, 
kortesia hutsezko opariak edo liberaltasunak eskaini edo egin ahal 
izango dira, balio ekonomiko eskasekoak, Sunsudenguiren arauetan 
aurreikusita daudenak, aplikatu beharreko baimen eta kontrol prozedura 
eta baldintzekin bat etorrita.  

Horri buruzko zalantzarik izanez gero, Sunsundeguiko Compliance Officer-
ari jakinaraziko zaio egoera, eta horrek justifikatu beharko du ekintzaren 
egokitasuna. 

Zehatz-mehatz errespetatzea giza eskubideak eta askatasun publikoak. 

Konpromisoa hartzea kudeaketari buruzko informazio egokia eta zehatza 
zabaltzeko, egiazko informazio kontrastagarria, eta barne zein kanpo 
komunikaziorako bide argiak ezartzea horretarako.

Sunsundeguiren enpresa jarduerak eta jarduera profesionalak eta bertako 
langileen jokabidea zintzotasunaren balioan oinarritzea, eta hainbat 
printzipio aintzat hartuta garatzea, hala nola zuzentasuna, ustelkeria modu 
ororen ekiditea eta inplikatuta dauden subjektu guztien egoerekiko nahiz 
premia partikularrekiko errespetua kontuan hartuta.

Sunsundeguiren ondasunak babestea eta behar bezala erabiltzea.
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Interes gatazkak konpontzea. Ildo horretan, Sunsundeguiko bazkideen 
interesak nahiz Sunsundeguiko Administratzailearen eta Goi 
Zuzendaritzaren Estatutu Juridikoan aurreikusitako baldintzetan bazkide 
horiekin lotura duten pertsonenak ez badatoz bat Sunsundeguiren 
interesekin, egoera hori “interes gatazkatzat” joko da. 

Datuen babeserako araudia zehatz-mehatz bete dadin sustatzea, neurri 
egokiak hartuz Sunsundeguiren antolakuntzan, araudiak erabateko 
eraginkortasuna izan dezan.

Jabetza intelektual eta industrialaren gaineko eskubideak errespetatzea, 
baita hirugarrenen marken eta patenteen gaineko eskubideak ere.

Legez kontrako jokabide edo jokabide ez-etiko ororen gaineko informazioa 
sustatzea.

Beste erakunde batzuekin parte hartzea. Sozietateak enpresa taldeekin, 
elkarteekin, tokiko interes taldeekin eta abarrekin elkartzea erabakiz gero, 
horiekin parte hartzea eta lankidetzan aritzea du xede bakartzat, eta 
legezko helburuei jarraitu, eta merkatuko arauak errespetatuko ditu une 
oro.

Sozietateak ez ditu inolaz ere baimenduko legezko arauak eta jardunbide 
egokiak urratuz onura pertsonalak lortzea xedetzat duten jarduerak.

Sunsudeguik hitzematen du ingurumena errespetatuz garatuko duela 
bere jarduna, aplikagarri diren arauak betez eta ingurumen kudeaketarako 
politika egokia garatuz; hortaz, garapen iraunkorrerako konpromisoa 
hartuko du. Beraz, ezin da egin ingurumenari kaltea eragingo dion inolako 
jarduerarik.
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4. Sunsundeguiko langileak 

4.1 Jarduteko printzipioak 

Laneko bikaintasuna, ahal besteko errendimendua, taldeko lana, 
diskriminaziorik eza, aukera berdintasunaren printzipioa, lidergoa eta 
hazkundea sustatzen dituen kultura bultzatzen dugu.

Diskriminaziorik ezaren eta aukera berdintasunaren printzipioa: langile 
guztiak inpartzialtasunez, errespetuz eta duintasunez tratatuak izango 
diren lan ingurune bat sortzea, arreta berezia eskainiz aukera berdintasuna 
sustatzeari eta langile guztiak modu bidezkoan eta aurreiritzirik gabe 
tratatzeari, diskriminazio mota oro baztertuta, edozein dela ere horren 
arrazoia edo jatorria.

Laneko segurtasuna eta osasuna: Sunsundeguiko langileen segurtasuna 
eta osasuna babestea, Prebentzio Plan baten bidez eta Osasuna Zaintzeko 
Prozedura baten bidez; horien oinarriak izango dira arau guztien betetze 
zorrotza, formakuntza eta lan arriskuen prebentziozko kudeaketa.
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Beren zereginak modu seguruan betetzeko behar adina baliabidez 
hornitzea gure langileak, eta, era berean, langileek hitzematea laneko 
osasun eta segurtasun arauak zehatz-mehatz beteko dituztela eta 
ekipamenduak modu arduratsuan erabiliko dituztela, norbere segurtasuna 
eta bere ekintza edo/eta jardueren eragina jasan dezaketen pertsonen 
segurtasuna zaintzeko.

Langileen datu pertsonalekiko erabateko konfidentzialtasuna bermatzea, 
horiek legez ezarrita dagoen moduan bakarrik erabiliko direla ziurtatuz. 

Langileak kontratatzeko gutxieneko adinari buruzko legezko araudia 
betetzea, une oro informazio, formakuntza eta jarraipen espezifikoa 
bermatuz 16 eta 17 urte bitarteko langileak kontratatuz gero. 

Sunsundeguin, barne igoera gaitasun, konpetentzia eta merezimendu 
profesionalen printzipioetan oinarritzen da.

Jazarpen eta agintearen erabilera oker ororen aurka agertzea, baita lan 
ingurune larderiazkoa, oldarkorra edo etsaitasunezkoa sor dezakeen 
beste edozein jarreraren aurka ere, eta lan ingurune atsegin eta segurua 
sustatzea. Ildo horretan, erabat debekatuta dago sexu jazarpena dakarren 
ekintza oro, eta Sozietateak hitzematen du beharrezko neurri eraginkor 
guztiak hartuko dituela horrelakoak tratatzeko, gertatzen badira.  

4.2 Betebeharrak eta obligazioak 

Langile guztiek lan egiten duten tokian indarrean dagoen legedia zehatz-
mehatz betetzeko ardura izango dute, eta Sunsundeguik hirugarrenekiko 
kontratuzko harremanetan eta bestelakoetan bere gain hartutako 
konpromisoak eta betebeharrak errespetatuko dituzte, baita Kode Etiko 
honetan jasota dagoen guztia ere.

Langile guztiek, bai administrazio organo eta goi zuzendaritzakoek, bai 
banakako langile bakoitzak, interes gatazkak saihestu beharko dituzte. 
Horrelako egoera batean eroriz gero edo eroriko direla aurreikusiz gero, 
berehala jakinarazi beharko diote hierarkiko gainetik duten arduradunari 
eta, hala badagokio, Sozietateko Compliance Officer-ari.
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Sunsundeguin lan egiten duten pertsona guztiek hitzematen dute arduraz 
erabiliko dituztela Sunsudeguik jarduerak gara ditzaten beren eskura 
jartzen dituen finantza baliabide guztiak eta bitarteko material nahiz 
immaterial guztiak.

Langile guztiek hitzematen dute informatika eta komunikazioetako 
baliabideak oro har, eta bereziki posta elektronikoa eta Internet, eginkizun 
profesionalak betetzeko bakarrik erabiliko dituztela; erabilera horri 
jarraipena edo auditoretzak egin ahal izango zaizkio edozein unetan. 

Beren karguei dagozkien eginkizunak betetzean, Sunsundeguiko langileek 
ezingo dute inolako oparirik jaso edo eskatu beren kabuz, edo tartean 
jarritako pertsona baten bidez, baldin eta opari horren xedea beren 
erabakietan eragitea bada; nagusiei jakinarazi beharko diete ildo horretan 
jasotako proposamen oro.

Erakundeari buruzko informazio mota oro edo erakundeen arteko 
informazio trukea isilpekoa da, eta sekretu profesionalari lotuta dago; 
hortaz, informazio horren edukia ezingo zaio eman ez inongo bezerori, ez 
inongo hirugarreni, berariazko baimena eman ezean edo legezko eskaera 
izan ezean.

Langile guztiek errespetatuko dute beren karguagatik ezagutzen duten 
informazio isilpekoa edo ezkutukoa, izan teknikoa, finantzarioa, komertziala 
edo beste edozein motatakoa, eta erakundeari buruzkoa edo gure 
lehiakideei buruzkoa bada.

Era berean, ezin da informazio hori erabili, ezta hirugarrenei legez kanpoko 
bideetatik jakinarazi ere, helbururen bat lortzearren.

Gure langile guztiek hitzematen dute dokumentazioa suntsitzeko 
ezarrita dauden jardunbide eta prozedura guztiak beteko dituztela, datu 
pertsonalen edo/eta kritikoen erabilera zuzena eta horien isilpekotasuna 
bermatzen duten jardunbide eta prozedurak, hain zuzen ere. Ildo 
horretan, datu pertsonalak edo hainbat motatako informazio kritikoa 
duten dokumentu guztiak lanpostuetan horretarako instalatuta dauden 
paperontzi indibidualetan utzi beharko dituzte, nahitaez.

Ildo horretan, Sunsundeguik lan kontratuaren eranskin gisa isilpekotasun 
konpromiso espezifikoak sinatzera behartu ahal izango ditu beren 
karguagatik informazio bereziki kritikoaren berri izan dezaketen langileak.
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5. Hornitzaileekin jarduteko 
printzipioak 

Hornitzaileak eta azpikontratistak hautatzeko, gardentasunaren, 
objektibotasunaren eta lehia askearen printzipioak hartuko dira kontuan, 
eta une oro bermatuko da eskuratutako ondasunaren edo lagatako 
zerbitzuaren kalitatea, baita baldintza ekonomiko onenak ere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hornitzaileari negozio aukera bidezkoak eskainiko zaizkio, inolako jarduera 
irregularrik egin gabe eta lehia askea zein merkatuko jardunbide egokiak 
bermatuko dituzten arauak errespetatuz.

Hornitzaile guztiekin izenpetutako kontratuak oso-osorik betetzea 
bermatuko da, baita ahalik eta gardentasun eta erantzukizun 
handienarekin jokatzea ere.
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6. Bezeroekin jarduteko printzipioak

Bezeroekiko kontratuak errespetatu eta beteko direla bermatzea.

Kalitate handiko soluzio tekniko, zerbitzu eta produktu onenak eskaintzea, 
jarduteko prozedurei eta politikei etengabeko jarraipena eginez, eskainitako 
arreta eta zerbitzua hobetzeko asmoz. 

Gure bezero guztiei maila handiko bikaintasun estandarra eskaintzeko eta 
haiekin modu argi eta gardenean komunikatzeko konpromisoa hartzea, 
haien konfiantza eta gogobetetasuna lortzearren. 

Produktuaren segurtasun eta funtzionaltasunaren bermea, izan dezakeen 
edozein arrisku motari aurre hartuz eta modu horretan gaitasun teknikoa 
hobetuz. 

Bezeroei emandako informazioa gardena eta nahikoa dela bermatzea, 
aholkularitza profesionalizatua eginez eta eraginkortasunez eskainiz 
zerbitzu nahiz produktuak, kasuan-kasuan bezeroengandik antzematen 
diren beharretara egokituak. Ildo horretan, Sunsudeguik hitzematen du 
bezeroei bere eragiketei buruzko informazio egokia, zehatza eta ulergarria 
emango diela, baita honako hauei buruzko informazio argi eta egiazkoa ere:

- Eskaini edo hornitzen diren produktu eta zerbitzuen oinarrizko 
ezaugarriak (prezioak, beherapenak, estaldurak eta gainerako baldintzak).

- Sunsundeguik erreklamazioak bideratzeko eta gorabeherak konpontzeko 
ezarrita dituen prozedurak. 

Arreta berezia eskaintzea bezeroentzako informaziorako prozesu 
eta sistemen mantentze lanetan, haien informazio eskaeren arreta 
pertsonalean eta erreklamazioen ebazpenean erantzukizuna duten 
pertsona guztien jardunbide profesionalari.
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Gure bezeroei eta horien eragiketei buruz dugun informazio ez-publiko oro 
isilpekoa da. Ondorioz, Sunsundeguik arauak eta prozedurak ditu honako 
hauetarako:

- Bezeroen kontratuei eta transakzioei buruzko dokumentuak biltzen 
dituzten sistema informatiko eta artxibo fisikoetan sartzeko segurtasuna 
bermatzeko.

- Datu pertsonalen babesari buruzko legezko betekizunak betearazteko.

Merkatuan leialtasunez lehiatzea, eta inolaz ere ez onartzea jokabide 
iruzurtiak edo gaiztoak. Uko egingo zaio lehiakideei buruz modu 
desegokian lortutako informazioari, edo legezko jabeek haren gainean 
ezarrita duten isilpekotasuna urratuz lortutakoari.
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7. Akziodunekin jarduteko 
printzipioak 

Akziodunekiko komunikazio eta harremanen oinarriak egiazkotasunaren, 
egokitasunaren eta berehalakotasunaren printzipioak dira. 

Akziodunekiko komunikazio etengabe eta jarraitua sustatuko da.

Sunsundeguik akziodunek eskatutako informazio guztia aurkeztu 
beharko du, modu garden eta zehatzean, haiek informazio hori erabili ahal 
izan dezaten Sozietatearen kudeaketa ezagutzeko eta horren egoera 
balioesteko elementu guztiak eskura edukitzeko.

Sozietateak epe luzerako konfiantza eta balioaren maximizazioa lortu nahi 
du akziodunekin.
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8. Kode Etikoa beteko dela bermatzea 

Enpresako jokabidean zintzotasunez eta etikaz laguntzeko konpromisoa 
hartzea guztien ardura da, bai zuzendaritzarena eta administrazio 
organoarena, bai langileena, bai hornitzaileena, bai bezeroena. 

Sunsundeguiko kide ororen ardura da Kode Etiko hau betetzen dela 
bermatzea. 

Ildo horretan, Sunsundeguik langile guztien artean jakinarazi eta zabalduko 
du Kode Etikoa. Sunsundeguin sartzen diren langile guztiek Kode honetan 
ezarrita dauden balioak, printzipioak eta jardute arauak onartu beharko 
dituzte, eta Kodea lan kontratuei erantsiko zaie. 

Langile batek fede onez uste badu jokabide batek legeak urratzen dituela, 
horren berri eman beharko dio Sozietateko Compliance Officer-ari, hark 
beharrezko neurriak har ditzan.
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9. Kode Etikoaren jarraipena eta 
kontrola 

Kode Etikoaren aplikazioaren jarraipena eta kontrola Sozietateko 
Compliance Officer-aren eskumena izango da, Sunsundeguiko beste arlo 
batzuei egokitutako funtzioei kalterik egin gabe. Compliance Officer-aren 
helburuak izango dira:  

Kode Etikoa zabaltzea, ezagutaraztea eta bete dadin sustatzea. 

Kodea interpretatzea eta zalantzarik izanez gero jardunbideak bideratzea. 

Langile guztientzako komunikazio bide konfidentzial bat ezarri eta 
kudeatzea, fede onez eta errepresaliak jasateko beldurrik gabe egin 
ditzaten Kode Etikoaren ez-betetzeen edo horrekin zerikusia duen beste 
edozein informazioren gaineko kontsultak edo jakinarazpenak. 

Kodearen hedapenari eta betetzeari buruzko txostenak prestatzea, eta 
gomendioak nahiz proposamenak egitea hura eguneratuta mantentzeko 
eta haren edukia hobetzeko.

 
Kode Etikoan edozein aldaketa egiteko, beharrezkoa izango da 
Sunsundeguiren administrazio organoen onespena eta Compliance 
Officer-aren aurretiko txostena. Era berean, aintzat hartuko dira langileek 
gizarte erantzukizunaren eta gobernu onaren arloan egindako iradokizun 
eta proposamen guztiak. 

Kode honen interpretazioari eta horren aplikazioari buruz sor daitekeen 
edozein zalantza hierarkiko gainetik dagoen arduradunari kontsultatu 
beharko zaio. Egoera kontuan hartuta beharrezkoa bada, Compliance 
Officer-arengana jo ahal izango da. 

Dokumentu honi egindako aldaketak dokumentu honetan txertatuta doen 
“Aldaketa eta berrikuspenen historia” dokumentuan zerrendatu beharko 
dira.
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10. Onarpena eta indarraldia  

Kode Etiko hau Sunsundeguiko Administrazio Organoak onartu du, 2018ko 
uztailaren 13an. 

Kode Etiko hau Administrazio Organoak adierazitako aldizkakotasunarekin 
berraztertu eta eguneratuko da.
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