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GUREzuzendari 
nagusiarenMEZUA 

 
 
 
 

MOBILITY ADOren historian zehar, gure balio eta 

printzipioak izan dira gure kolaboratzaileekin, 

hornitzaileekin, agintaritzekin eta komunitatearekin oro har 

interakzioan jarduteko modua zuzendu dutenak. Gogo 

beroz jardutea, etengabe hobetzen den taldea izatea eta 

zuen ametsak errealitate bihurtzeko lan egitea, horiexek 

dira egunen egun mugitzen gaituzten helburuak. 

MOBILITY ADOn erabat sinetsita gaude PERTSONAREN 

balioa dela egiten dugun guztiaren ardatz nagusia. 

Pertsonekin eta pertsonentzat lan egiten dugun pertsonak 

gara. Hortaz, etika, balio eta printzipio partekatuen 

esparruan moldatzea ezinbestekoa da interes eta onura 

kolektiboa edozein interes pertsonalen gainetik edukiko 

dituen bizikidetza osasungarriko giroa eraikitzeko. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaur zure esku jartzen dugu Etika eta Jokabide Kode hau, 

zure eguneroko lanean gida gisa erabil dezazun.MOBILITY 

ADO bere jendeak osatzen du. Gutako bakoitza 

enbaxadoreak gara, eta geuri dagokigu aurkezten garen leku 

guztietan gure kultura eraikitzeko eta sustatzeko ardura. 

Ziur nago zure babesa, gogoa eta konpromisoa dauzkadala 

gure etorkizuna eraikitzen jarraitzeko, bereizten gaituzten eta 

enpresa handia egiten gaituzten balioek gero eta gehiago 

batzen duten etorkizuna. 

Adeitasunez, agur, 

 

 

José Antonio Pérez Antón 

MOBILITY ADOko zuzendari nagusia 
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Zertan sinesten dugu? 
GURE PENTSATZEKO ETA JARDUTEKO MODUA DA 

 
 
 
 
 

GURE MISIOA 

Bizi-kalitatea hobetzen dugu 
mugikortasunaren bitartez. 

Leku batetik bestera mugitzea pertsonen 
oinarrizko beharra da. Gure helburua da 
bidaiariek esperientzia erosoa, ekonomikoa, 
sinplea eta eraginkorra izatea hirien arteko, 
hiri inguruko zein hiri barruko ibilbideetan. 

Izan ere... 
 

 
GURE IKUSKERA 

2027. urtean pertsona, enpresa eta 
gobernuentzako mugikortasun-soluzio integralak 
eskainiko dituen enpresa global aditua izango gara. 

 
HARREMAN IRAUNKORRAK 

MOBILITY ADOn bikaintasuna bilatzen dugu 
gure emaitzetan, eta errespetuan oinarritutako 
harreman iraunkorrak ezartzen ditugu, gure 
funtsezko balioak bizitzean. 

Mugikortasuna dugu eginkizun. 
 

Mugitzeak ekintza dakar, aurrera egitera bultzatzen du. 
 

Beti egin dezakegu hobera lehiakorragoak izateko. 

Mugitzen gaituenak hazteko inspiratzen gaitu. 

Mugitzen gaituenak gure bizitzan inpaktua duten 

erabakiak harrarazten dizkigu. MOBILITY ADOn gure 

BALIOEK mugitzen gaituzte. 



 

MOBILITY ADOn 

Pertsona dugu ardatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enpresa pertsonek osatzen dute eta pertsonentzat da, horiexek baitira 
MOBILITY ADOren balioen ardatz. 

 
 
 

Pertsona bakoitza osotasunaren funtsezko elementua 

da, ez da bitarteko bat. Beraz, berezko xede gisa 

tratatu behar da, duintasunez, eta bere ezagutzak, 

gaitasunak, esperientzia eta jarduna aitortu behar 

zaizkio. Gizabanakoak ez dira erabili eta bota 

daitezkeen tresnak. 

Pertsonen duintasuna, ohorea, intimitatea eta irudia 

errespetatzea, baita giza eskubideak eta lan-eskubideak 

errespetatzea ere, erakundearen balioak bizitzeko 

ezinbesteko baldintzak dira.
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ZERBITZATZEKO 
GRINA 
LAGUNTZEAK MUGITZEN NAU 

Gure balioak 
Bila ezazu beti pertsona hobea izatea, 
zeuretzat, zeure familiarentzat, 
erakundearentzat eta gizartearentzat. 
 

Zerbitzuan aukera bat ikustea beste batzuei beren 

beharrak konpontzeko, gure erantzukizunak gogo biziz, 

azkar eta sinpletasunez betez. 

Zerbitzua funtsezko bereizgarria da edozein 

lehiakideren aurka, eta bezeroaren lehentasuna 

irabazteko eta haren iraupena lortzeko oinarria da. 

 

Funtsezko portaerak: 

 Bezeroa ezagutzea, bere beharrak asetzeko eta 

bere itxaropenak lehiakideen gainetik gainditzeko.

 Bezeroaren beharrak geure gain hartzea, 

geureak izango balira bezala. 

 Bezeroa errespetuz, pozez eta gogo biziz 

tratatzea. 

 Azkar mugitzea, soluzio sinpleak eta eraginkorrak 

bilatzea. 
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KONFIANTZA 
 

ZUK NIGAN SINESTEAK MUGITZEN NAU 
 
 
 

Behar bezala jardungo den itxaropena eta segurtasuna 

izatea. Konfiantzak balioa ematen dio hitzari, 

komunikazio gardena eta zintzoa eskatzen du. 

Zaila da lortzea eta erraz gal daiteke. 
 
 
 
 

Funtsezko portaerak: 
 

 Zintzo, objektibotasunez eta bat datorren moduan 

jardutea. 

 Egia esatea eta konpromisoak errespetatzea, eta 

bezeroarekin eta beste hirugarren batzuekin 

gardenak, argiak eta zorrotzak izatea (azkenean bete 

ezingo dugun itxaropenik sortu gabe). 

 Besteen ondasun eta eskubideak errespetatzea, 

Taldeko kideak nahiz beste edozein interes-

taldetakoak izan. 

 Legea betetzea. 

 Beti errespetatzea norberaren eta hirugarrenen 

jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak, 

eta jarduera profesionala betetzearen ondorioz 

irispidean den informazio konfidentziala. 

KALITATEA ETA 
PRODUKTIBITATEA 
GAUZAK ONGI EGITEAK MUGITZEN NAU 

 
 

Etengabe hobetzea, merkatuek ezartzen duten 

erritmoan eboluzionatzea eta lehiakideen gainetik 

nabarmentzea. 

Baliabide materialen, prozesuen eta sistemen erabilera 

optimizatzea ezarritako jomugak erdiesteko. 

 

Funtsezko portaerak: 

 
 Baliabide erabilgarriak ahalik eta gehien aprobetxatzea. 

 
 Taldean lan egitea, norberaren erantzukizuna bere gain 

hartuta. 

 Hobetzeko etengabe berritzea. 
 

 Jarduna ziurtatzeko eta hobekuntza neurtzeko adierazleak 

ezartzea. 

 Gure bezeroei, kontsumitzaileei eta erabiltzaileei produktu 

eta zerbitzu egokienak, seguruenak eta eska daitekeen 

kalitatekoak eskaintzen zaizkiela bermatzea. 

 

o 



 

 
 
 
 
 
 

AUSTERITATEA 
ZAINTZEAK MUGITZEN NAU 

 
 
 
 

Lana efizientziaz egiteko ezinbestekoa 

dena bakarrik erabiltzea eta edukitzea. 

Alferrik galtzea eta xahutzea saihestea. 

Funtsezko portaerak:
 

 Bezeroarentzat eta 
erakundearentzat balioa 
eta onura ekartzen duten 
aktiboak, teknologia eta 
ukiezinak bakarrik 
eskuratzea, eta xede 
hertsiki lanekoetara eta 
zilegietara bideratzea.

 Etengabe bilatzea denbora eta dirua 

aurreztuko duten, ingurumena zainduko 

duten eta hondakin eta kutsadura gutxiago 

sortuko duten intsumoak eta prozesu sinple 

eta arinak. 
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ERRENTAGARRITASUNA
IRABAZTEAK MUGITZEN NAU 

 

Negozio bakoitzean helburu ekonomiko lehiakorrak 

erdiestea, baimendutako estrategia, plan

eta ekintzen arabera. 

Negozioak denboran iraungo duela ziurtatzeko oinarria 

da, hazteko eta komunitatearentzat enplegua eta 

balioa sortzeko utilitateak berriz inbertitzeko aukera 

ematen du-eta. 

Funtsezko portaerak: 
 
 Bezeroak baloratzen duen guztiari 

erreparatzea. 

 Merkatuaren, lehiakortasunaren eta lidergoaren 
ikuspegia izatea. 

 Erabaki guztietan balioa sortzea eta legea 
errespetatzea gogoan hartzea. 

 Enpresaren hazkundea eta etorkizuna 
bermatzeko emaitzak ziurtatzea. 

Funtsezko portaerak: 

Bezeroarentzat eta 
erakundearentzat balioa 
eta onura ekartzen duten 
aktiboak, teknologia eta 
ukiezinak bakarrik 
eskuratzea, eta xede 
hertsiki lanekoetara eta 
zilegietara bideratzea. 

Etengabe bilatzea denbora eta dirua 

aurreztuko duten, ingurumena zainduko 

duten eta hondakin eta kutsadura gutxiago 

sortuko duten intsumoak eta prozesu sinple 

ERRENTAGARRITASUNA 

 

Negozio bakoitzean helburu ekonomiko lehiakorrak 

erdiestea, baimendutako estrategia, plan, aurrekontu 

Negozioak denboran iraungo duela ziurtatzeko oinarria 

da, hazteko eta komunitatearentzat enplegua eta 

balioa sortzeko utilitateak berriz inbertitzeko aukera 

Merkatuaren, lehiakortasunaren eta lidergoaren 

Erabaki guztietan balioa sortzea eta legea 

Enpresaren hazkundea eta etorkizuna 



 

Araudiak 
 

Gure Etika eta Jokabide Kodeak MOBILITY ADOn 

lankidetzan dihardugun guztiok hartu behar ditugun 

oinarrizko jokabide-ildoak ezartzen ditu. 

Onartzen dugu, halaber, komunitate bateko kide gisa jarduten 

dugunean gidatzen gaituzten izaera legal eta moraleko 

bestelako ildoak ere badaudela.  

Gogorarazi beharra dago, garrantzi handikoa baita, guztion 

ardura dela barne-araudiak betetzen direla zaintzea, lan-

erregelamenduak, politikak eta prozedurak barne, horiek 

baitira enpresan izango dugun iraupenaren eta haren 

instituzionaltasunaren oinarria. 

 

 
 
 

 



 

ETIKA ETA JOKABIDE 

KODEAREN IRISMENA 
 

• MOBILITY ADO, osorik eta zuzenean. 
 

• MOBILITY ADOren % 100 filial diren sozietateek bat 

egin beharko dute Etika eta Jokabide Kodearekin. 

Horrek esan nahi du osorik eta zuzenean aplikatu 

beharko dutela bertan ezarritakoa. 

• MOBILITY ADOk partaidetza gehiengoduna duen eta 

zuzenean edo zeharka kontrolatzen dituen 

sozietateetan, hura ordezkatzen duten 

administratzaileek (I) bat egin beharko dute MOBILITY 

ADOren Etika eta Jokabide Kode honekin, edo, (II) 

kode honen estandar berak dituen Etika eta Jokabide 

Kode bat egin eta onartu beharko dute. 

• MOBILITY ADOk kontrolatzen ez dituen 

sozietateetan, edo partaidetza gehiengoduna ez 

duenetan, hura ordezkatzen duten administratzaileek 

sustatuko dute dagokien sozietatean kode honen 

estandar berak dituen Etika eta Jokabide Kode bat 

eratzea. 

 
 

MOBILITY ADOn lan egiten dugunon 

konpromisoa da dokumentu hau 

hezurmamitzea, gure ekintza guztietan 

aplikatzea. Balioetan oinarritutako kulturak 

pertsona hobeak izateko gure gaitasunak 

indartzen ditu. Ziur gaude horretaz. Aldi 

berean, iraunkortasunez handitzen du 

enpresak inguruan ditugun interes-talde 

eta elementu guztientzat duen balioa. 



 

Ildo etikoak 
LEGEAREKIKO ATXIKIMENDUA 

 
 

► EROSKERIA ETA USTELKERIA 

Ustelkeria falta astuna da edozein esparru eta 

inguruabarretan. MOBILITY ADOn 

eroskeriaren, influentzia-trafikoaren, 

funtzionario-eroskeriaren edo ustelkeriaren 

zuzeneko edo zeharkako forma oro 

errefusatzen dugu, zuzen jokatzeko asmoz eta 

kolaboratzaileen, bezeroen, hornitzaileen, 

funtzionario publikoen eta, oro har, agintarien 

arteko epe luzeko harremanetan dugun 

konfiantzari sendo eusteko. 

Etika Kode honetan ezarritako balioak argi eta 

garbi ulertzea sustatu behar da, balio-kate 

jasangarriak sortzea bultzatzeko, herrialde 

bakoitzean aplikatzekoa den lehiari buruzko 

araudian eta ustelkeriaren aurkako politika 

zorrotzean oinarrituta. 

 
• EZ dugu onartu 

behar opariekin edo 

beste mesede edo 

pizgarri batzuekin 

erostea edo 

erosten uztea. 

• Ez dugu onartu behar inongo eskaintzarik, 

mesederik, konpentsaziorik, komisio-

ordainketarik edo arretarik legez kanpo egon 

daitezkeen funtzionario publikoen edo 

agintaritzetako enplegatuen edo talde politikoen 

aldetik, ezta enpresarentzat bidegabeko onurak 

edo izaera pertsonalekoak lortzera edota 

agintaritzek aldeko erabakiak hartzera 

bideratutakorik ere. 

• MOBILITY ADOn ez dugu onartuko zilegi ez 

diren jardueretatik datorren dirurik gure 

zerbitzuak ordaintzeko. Era berean jokatuko 

dugu erakunde pribatuetako enplegatuen edo 

zuzendarien aurrean, eskaintza horiek MOBILITY 

ADOren edo ordezkatzen duten erakundearen 

interesen aurkako eroskeria ekar badezakete. 
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► DISKRIMINAZIOA 

Kolaboratzaile guztien arteko harremanak pertsonen 

duintasunarekiko errespetuan eta diskriminaziorik ezean 

oinarritu behar dira beti. Berdintasunean, inklusioan eta 

errespetuan irmoki sinesten duen enpresa gara. 

MOBILITY ADOk kolaboratzaile guztien tratu- 

eta aukera-berdintasuna onartzen du, edozein 

dela ere haien: 

• Arraza eta kolorea 

• Nazionalitatea eta jatorri etnikoa 

• Erlijioa 

• Generoa 

• Joera politikoa edo 

sexuala 

• Egoera zibila eta adina 

• Desgaitasuna edo 

osasun-egoera 

• Familia-erantzukizunak 
 

Erakundearen politikak inspiratzen dituen printzipioa da, 

eta kontratazioari zein prestakuntzari, karrera-aukerei, 

soldata-mailei eta gure erkidegoan dauden lan-

harremanaren edo bestelako harremanen gainerako 

alderdiei aplikatuko zaie. 

► LANEKO 

JAZARPENA ETA ESESTEA 

 
MOBILITY ADOk lan-giro lasaia 

bilatzen du, jazarpen fisiko zein 

psikologikorik gabekoa, eta 

larderiazko lan-ingurunea sor 

dezakeen beste edozein jokabiderik 

ere ez duena. 

Uste dugu garrantzitsua dela gure 

artean errespetuz tratatzea. Sexu-

izaerako hitzezko jokabideak, jokabide 

bisualak edo fisikoak onartezinak dira 

lantokian, eta sexu-jazarpentzat har 

daitezke. 

MOBILITY ADOn jakin badakigu kolaboratzaileen 

edo enpresarekin erlazionatutako beste edonoren 

—haren maila gorabehera— askatasunari, 

duintasunari eta osotasunari erasotzen dion 

edozein jardunbidek haren autoestimua eta 

lantokian egoki moldatzeko gaitasuna murrizten 

dituela. Hori dela eta, behar diren neurriak hartuko 

dira autoritate-abusu mota guztiak, hotsandiko hitzen 

erabilera eta legearen aurkako eseste-ekintzak 

zehatzeko. 
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-► ALKOHOLAREN ETA 
SUBSTANTZIA TOXIKOEN 
KONTSUMOA 

 
Alkoholaren edo substantzia 

toxikoen abusua mehatxua da 

gure bizitzako ia edozein 

alderditan, baita gure 

lantokian ere. 

Beraz, MOBILITY ADOn 

debekatuta dago: 

• Alkoholaren edo beste substantzia batzuen 

eraginpean lan egitea, baldin eta enpresaren 

instalazioetan irizpideari, errendimenduari edo 

portaerari eragiten badiote, edo 

instalazioetatik kanpo, lan-jarduerak betetzeko 

ahalmenari. 

• Legez kontrako substantziak, mediku batek 

baimendu gabeko substantziak edo substantzia 

kontrolatuak edukitzea, erabiltzea, saltzea edo 

eskualdatzea. 

► INTERES-GATAZKA 

Interes-gatazka dago, erreala edo itxurazkoa, 

kolaboratzaile baten, haren familiaren edo 

erlazionatutako hirugarrenen interesek erabaki edo 

jarduketa eraginkor eta objektiboa eragozten 

dutenean, norberaren interesa MOBILITY ADOren 

interesari nagusitzen zaiola ematen du-eta. Interes-

gatazka baten inguruan zalantzarik izanez gero, 

MOBILITY ADOren interesa lehenetsi behar dugu 

beti, eta gure nagusi hierarkikoarekin eta Auditoretza 

Zuzendaritzarekin edo Giza Baliabideen 

Zuzendaritzarekin kontsultatu (Auditoretza 

Zuzendaritzarik ez dagoen kasuetan). 

MOBILITY ADOn, kolaboratzaileek idatziz jakinarazi 

beharko diote Auditoretza Zuzendaritzari edo Giza 

Baliabideen Zuzendaritzari beren interesen 

(pertsonalak, sozialak, finantzarioak edo politikoak) 

eta bezeroen, lehiakideen edo hornitzaileen eta 

enpresaren interesen arteko 

edozein gatazkaren edo 

gatazka-zantzuren izaera eta 

hedadura. 

Hori dela eta, honako premisa 

hauek bete behar ditugu: 

 

• Gure bezeroei ezin diegu saldu edo eraman, 

inola ere, MOBILITY ADOk erakunde gisa 

eskaintzen dituenez bestelako produktu edo 

zerbitzurik. 



 

 
 

• Ezin diegu bezeroei edo hornitzaileei inolako 

komisiorik, oparirik edo mesederik eskaini, onartu, 

baimendu edo eskatu, horrek gure erabakietan edo 

jardunean eragina izan badezake eta edozein zerbitzu 

ematea baldintzatu edo eroskeria ekar badezake. 

• Ezin dugu onartu kolaboratzaile baten familiako 

kideren bat lanean haren mende egotea, haren arlo 

berekoa izatea, edo lan egiten duten arloetarako interes-

gatazka izatea. 

Saihestu kolaboratzaileen arteko interes-gatazkak sor 

ditzakeen edozein inguruabar. 

 

 
 
 
GIZA ESKUBIDEAK ETA LEGE 

ARAUTZAILEAK  

MOBILITY ADOn hedadura 

osoan errespetatzen ditugu 

GIZA ESKUBIDEAK, eta arlo 

horretako legeak betetzea 

sustatzen dugu. 
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GURE 

interes-taldeak 

Etika eta Jokabide Kode hau kolaboratzaile guztiei, 

hornitzaileei, lehiakideei, agintaritzei, sozietateari, bezeroei, 

bazkideei, filialei eta horien hurrenez hurreneko 

administrazio-organoei aplikatzen zaie. 

BEZEROAK 

Bezeroak gure izateko arrazoia dira MOBILITY 

ADOn. Kortesiaz, errespetuz eta 

profesionaltasunez tratatu behar ditugu beti; inoiz 

ez diegu emango informazio faltsurik edo 

engainagarririk edo ezaugarri zalantzagarririk, eta 

gardentasuna bermatuko dugu gure harreman 

guztietan, kontratuzkoak izan ala ez. MOBILITY ADOn 

justiziaz eta ekitatez jokatzen dugu. Ildo horretan hura 

osatzen dutenen interes komuna babesten dugu, 

enpresaren interesak zaintzen ditugu eta konfiantza 

harreman zintzo eta iraunkorrerako oinarria dela 

onartzen dugu. 

Gure bezeroei tratu ekitatezkoa eta zintzoa 

eskainiko diegu beti. Taldean lan egiten dugu eta 

elkarlanerako jarrera izaten dugu beti. MOBILITY 

ADOn honako hau espero dugu: 

 
 
 
 

 
 
 

• Inola ere ez zuzendu bezeroei hotsandiko hitzak 

edo iraingarriak erabilita, ez txantxetan, ez oihuka, ez 

iradokizunak eginda, ez modu oldarkorrean edo 

umiliagarrian. Ez dago halakorik egiteko justifikaziorik. 

• Saihestu bezeroekin interes-gatazkak sor 

ditzakeen edo hurrenez hurreneko betebeharrak 

betetzeko arriskua eragin dezakeen edozein 

inguruabar. 



 

 
 

• Ez izan edo ezarri harremanik 

delinkuentziarekin edo krimen antolatuarekin 

harremanen bat duten bezeroekin. 

• Ez onartu proposamen irregularrik edo 

MOBILITY ADOren zerbitzu-eskaintzan 

sartuta ez dagoenik. 

► KOLABORATZAILEAK 
 
Gure lehia-abantaila dira. Horregatik, pertsonaren 

duintasuna eta intimitatea errespetatzen ditugu

eta lan-giro egokia sortzen dugu, denok ekitatezko 

baldintzetan lan egiteko, bai arlo profesionalean bai 

pertsonalean. 

Justiziaz eta ekitatez jokatzea, eta, ildo horretan, 

enpresa osatzen dutenen interes komuna babestea, 

MOBILITY ADOren interesak zaintzea eta konfiantza 

harreman zintzo eta iraunkorrerako oinarria dela 

onartzea. 
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Taldean lan egiten dugu eta elkarlanerako jarrera 

izaten dugu beti maila guztietan. Horrez gain, 

errespetatu, onartu eta aitortzen dugu, desberdinak izan 

arren, guztien ekarpenak direla garrantzitsuak.

BAZKIDE FILIALAK ETA HORIEN HURRENEZ 

HURRENEKO ADMINISTRAZIO

Gure bazkideekin harreman onak ditugu

erabakiek honako hauek bete behar dituzte:

• Enpresaren filosofiarekin bat etortzea

• Etekin ekonomiko lehiakorra eta jasangarria 

lortzea, arlo fiskaleko, Gizarte Segurantzako eta 

kontabilitateko araudia jurisdikzio bakoitzean 

errespetatzen dela ziurtatuz. 

• Ekitatea mantentzea. 

• Bazkide taldearen integrazioa eta 

iraunkortasuna sustatzea. 

• Belaunaldi berrien parte-hartzea 

sustatzea. 

Ezin dugu informazio pribilegiaturik erabili, ezta 

zurrumurrurik edo albisterik zabaldu ere, baloreen edo 

finantza-tresnen prezioa aldatzeko. 

►

delinkuentziarekin edo krimen antolatuarekin 

 

Ez onartu proposamen irregularrik edo 

eskaintzan 

abantaila dira. Horregatik, pertsonaren 

duintasuna eta intimitatea errespetatzen ditugu, 

giro egokia sortzen dugu, denok ekitatezko 

baldintzetan lan egiteko, bai arlo profesionalean bai 

, eta, ildo horretan, 

enpresa osatzen dutenen interes komuna babestea, 

MOBILITY ADOren interesak zaintzea eta konfiantza 

eta iraunkorrerako oinarria dela 

Taldean lan egiten dugu eta elkarlanerako jarrera 

. Horrez gain, 

errespetatu, onartu eta aitortzen dugu, desberdinak izan 

arren, guztien ekarpenak direla garrantzitsuak. 

BAZKIDE FILIALAK ETA HORIEN HURRENEZ 

HURRENEKO ADMINISTRAZIO-ORGANOAK 

Gure bazkideekin harreman onak ditugu, eta, beraz, 

erabakiek honako hauek bete behar dituzte: 

bat etortzea. 

Etekin ekonomiko lehiakorra eta jasangarria 

, arlo fiskaleko, Gizarte Segurantzako eta 

kontabilitateko araudia jurisdikzio bakoitzean 

integrazioa eta 

hartzea 

Ezin dugu informazio pribilegiaturik erabili, ezta 

zurrumurrurik edo albisterik zabaldu ere, baloreen edo 

 



 

► AGINTARITZAK 

MOBILITY ADOn, agintaritzekin dugun harremana 

errespetuan, zintzotasunean, osotasunean, justizian 

eta elkarrekiko lankidetzan oinarritzen da

agintaritza eskudunek emandako ustelkeriaren aurkako 

eta influentzia-trafikoari buruzko edozein arau betetzen 

dugu. 

Hori dela eta, legeari hertsiki lotutako harremana izango 

dugu, eta inola ere ez dugu eskainiko justifikatu gabeko 

dohainik, oparirik edo beste edozein onura edo 

abantailarik, baldin eta horrek arriskuan jar badezake 

erabakiak hartzea, eta ez diegu eragingo, zuzenean edo 

zeharka, gobernuko funtzionario nazionalei edo 

nazioartekoei, ezta enpresa paraestataletako enplegatuei 

ere. 

Ikuskapen- eta gainbegiratze-jarduketa guztiak 

errespetatuko ditugu eta behar den laguntza emango 

dugu. 

 
 

► HORNITZAILEAK 

Gure konpromisoa da gure hornitzaileekiko 

harremanak profesionalak eta osotasunaren, 

zintzotasunaren eta elkarrekiko konfiantzaren oinarri 

sendoaren gainean eraikiak izan daitezen 

agintzen zaizkien zerbitzuetan beti legeria bete
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MOBILITY ADOn, agintaritzekin dugun harremana 

errespetuan, zintzotasunean, osotasunean, justizian 

eta elkarrekiko lankidetzan oinarritzen da; beraz, 

agintaritza eskudunek emandako ustelkeriaren aurkako 

n arau betetzen 

legeari hertsiki lotutako harremana izango 

, eta inola ere ez dugu eskainiko justifikatu gabeko 

dohainik, oparirik edo beste edozein onura edo 

abantailarik, baldin eta horrek arriskuan jar badezake 

, eta ez diegu eragingo, zuzenean edo 

zeharka, gobernuko funtzionario nazionalei edo 

nazioartekoei, ezta enpresa paraestataletako enplegatuei 

jarduketa guztiak 

errespetatuko ditugu eta behar den laguntza emango 

gure hornitzaileekiko 

harremanak profesionalak eta osotasunaren, 

konfiantzaren oinarri 

sendoaren gainean eraikiak izan daitezen bilatzea, eta 

agintzen zaizkien zerbitzuetan beti legeria betetzea. 

 

Bai hornitzaileen hautaketa, bai ondasun edo 

zerbitzuen eskuraketak, barne-politiken eta 

aplikatzekoak diren xedapenen arabera egin 

beharko dira. 

Kolaboratzaileek harreman hertsiki profesionala izan 

beharko dute haiekin. Beraz, MOBILITY ADOn honako

hauek bete behar ditugu: 

• EZ jakinaraztea edo ezagutaraztea informazio 

konfidentziala, sentikorra, hornitzaile batek 

beste hornitzaile batekin edo Taldetik kanpoko 

pertsonekin dituen arazo edo ahuleziei buruz.

• Egungo hornitzaileengandik edo 

potentzialengandik jasotako prezioak, 

baldintzak eta bestelako datuak EZ 

ezagutaraztea. 

• EZ onartzea opariak, bidaiak, zerbitzuak edo 

justifikatu gabeko beste edozein onura edo 

abantaila, hornitzaileen hautaketari edo 

iraunkortasunari buruzko erabakiak hartzea 

arriskuan jar badezakete. 

• EZ lortzea deskontu berezirik bakarka

produktu edo zerbitzuetan, non eta ez den onura 

orokorra enpresako kolaboratzaile guztientzat.

Bai hornitzaileen hautaketa, bai ondasun edo 

politiken eta 

aplikatzekoak diren xedapenen arabera egin 

Kolaboratzaileek harreman hertsiki profesionala izan 

beharko dute haiekin. Beraz, MOBILITY ADOn honako 

EZ jakinaraztea edo ezagutaraztea informazio 

, hornitzaile batek 

beste hornitzaile batekin edo Taldetik kanpoko 

pertsonekin dituen arazo edo ahuleziei buruz. 

Egungo hornitzaileengandik edo 

prezioak, 

baldintzak eta bestelako datuak EZ 

EZ onartzea opariak, bidaiak, zerbitzuak edo 

justifikatu gabeko beste edozein onura edo 

, hornitzaileen hautaketari edo 

tasunari buruzko erabakiak hartzea 

EZ lortzea deskontu berezirik bakarka haien 

produktu edo zerbitzuetan, non eta ez den onura 

orokorra enpresako kolaboratzaile guztientzat. 



 

 

• EZ eskaintzea opariak, bidaiak, zerbitzuak edo 

justifikatu gabeko beste edozein onura

batzuen kolaboratzaileei abantailak lortzeko.

► GIZARTEA 

Egunetik egunera gurekin elkarrekintza duten pertsonak 

aurkitzen ditugu, hainbat komunitatetakoak; beraz, 

honako hauek egin behar ditugu: 

• Gure ekintzek lankidetza, errespetua eta elkar 

ulertzea erakuts dezaten zaindu. 

• Komunitateen beharrekiko sentikorrak izan eta 

haien garapenean parte hartu, ahal dugun 

neurrian. 

• Hondamendi naturaletan elkartasunez eta 

arduraz parte hartu. 

• Komunitateek enpresaren eragiketen inguruan 

dituzten kezkei eta kexei erantzun

aliatu estrategiko gisa ikusiz. 

• Komunitateekin aktiboki parte hartu ingurumena 
zaintzeko eta kontserbatzeko programetan.
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bidaiak, zerbitzuak edo 

justifikatu gabeko beste edozein onura hornitzaile 

batzuen kolaboratzaileei abantailak lortzeko. 

Egunetik egunera gurekin elkarrekintza duten pertsonak 

aurkitzen ditugu, hainbat komunitatetakoak; beraz, 

Gure ekintzek lankidetza, errespetua eta elkar 

Komunitateen beharrekiko sentikorrak izan eta 

, ahal dugun 

Hondamendi naturaletan elkartasunez eta 

Komunitateek enpresaren eragiketen inguruan 

dituzten kezkei eta kexei erantzun, betiere gure 

Komunitateekin aktiboki parte hartu ingurumena 
zaintzeko eta kontserbatzeko programetan. 

• Pertsona talde edo kolektiboenganak

diskriminazioa, etsaitasuna edo gorrotoa

horien sustapena saihestea. 

 

► LEHIA 
Lehia beti da osasuntsua, hobeak eta eraginkorragoak 

izatera behartzen gaitu, bezeroaren lehentasuna 

irabazteko eta merkatuan lider izateko.

ADOn aplikatzekoak diren lehiari buruzko legeak betetzen 

ditugu eta haiei lotzen gatzaizkie. Ziur gaude lehia 

osasuntsua onuragarria dela bezeroarentzat, ondasun eta 

zerbitzu hobeak lortzen baititu bidezko prezioan. 

Horregatik, lehiakideekiko harreman orok kode honetan 

jasotakoaren araberakoa izan beharko du. Gogoan izan:

• Ezin ditugu lehiakideekin adostu

edo ordaindutako prezioak edo azpiko edo 

erlazionatutako beste gai edo informaziorik.

• Ezin dugu posturarik bidegabe itundu lizitazio 

publiko eta pribatuetan, lizitazio

bakoitzaren termino eta oinarri espezifikoen barruan 

egin behar dugu. 

• Ezin dugu informazio komertziala partekatu

edozein lehiakiderekin edo espioitza industrialeko 

jardunbideen onuradun izan. 

• Ez diegu ospea kendu behar lehiakideei

haien markei, ezta haien publizitatea kendu, estali 

edo aldatu ere. 

Pertsona talde edo kolektiboenganako 

diskriminazioa, etsaitasuna edo gorrotoa eta 

Lehia beti da osasuntsua, hobeak eta eraginkorragoak 

izatera behartzen gaitu, bezeroaren lehentasuna 

irabazteko eta merkatuan lider izateko.MOBILITY 

lehiari buruzko legeak betetzen 

ditugu eta haiei lotzen gatzaizkie. Ziur gaude lehia 

osasuntsua onuragarria dela bezeroarentzat, ondasun eta 

zerbitzu hobeak lortzen baititu bidezko prezioan. 

Horregatik, lehiakideekiko harreman orok kode honetan 

en araberakoa izan beharko du. Gogoan izan: 

Ezin ditugu lehiakideekin adostu kobratutako 

edo ordaindutako prezioak edo azpiko edo 

erlazionatutako beste gai edo informaziorik. 

Ezin dugu posturarik bidegabe itundu lizitazio 

, lizitazio-prozesu 

bakoitzaren termino eta oinarri espezifikoen barruan 

Ezin dugu informazio komertziala partekatu 

edozein lehiakiderekin edo espioitza industrialeko 

Ez diegu ospea kendu behar lehiakideei edo 

haien markei, ezta haien publizitatea kendu, estali 



• Ez dugu lehiakideen probokazioetan erori 

behar. 

• Errespeturik gabeko traturik ez dugu eman 

behar. Beti islatu behar ditugu MOBILITY 

ADOren balioak. 

• Gure bezeroei eta hornitzaileei ezin diegu 

ondasunen edo zerbitzuen eskuraketa 

baldintzatu, baldin eta horrek gure lehiakideen 

ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeari 

dagokionez erabakitzeko askatasuna murrizten 

badu. 

• Ezin ditugu onartu, ezta eman ere, negozioeta

lehia zuzen eta zintzoaren aurkako onura edo 

abantaila justifikatu gabeak. 

• Ezin dugu garatu lehiaketa edo enkante 

publiko baten esparruan prezioak aldatzea 

eragin dezakeen portaerarik. 

 

► INGURUMENA ZAINTZEA 

MOBILITY ADOn badakigu ingurumena zaindu 

behar dela eta narria dadin eragotzi behar dela. 

Honako helburu hauek dituzten proiektuak 

babestu nahi ditugu: 

Ez dugu lehiakideen probokazioetan erori 

Errespeturik gabeko traturik ez dugu eman 

Beti islatu behar ditugu MOBILITY 

bezeroei eta hornitzaileei ezin diegu 

ondasunen edo zerbitzuen eskuraketa 

, baldin eta horrek gure lehiakideen 

ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeari 

dagokionez erabakitzeko askatasuna murrizten 

, negozioetako 

onura edo 

Ezin dugu garatu lehiaketa edo enkante 

publiko baten esparruan prezioak aldatzea 

ena zaindu 

behar dela eta narria dadin eragotzi behar dela. 

Honako helburu hauek dituzten proiektuak 

• Ingurumena zaintzea, energia-iturri jasangarriak 

erabiltzen saiatuz eta hondakinentzako xede 

ekologikoa ziurtatuz. 

• Ahal den neurrian, aireko emisioen 

inpaktua, drainatze-deskargak eta mota 

guztietako hondakin eta substantzia 

arriskutsuen erabilera eta konfinamendua 

saihestea, kasu bakoitzean aplikatzekoa den 

segurtasun-araudia errespetatuz.

• Hondakin solidoak ondo maneiatzea.

• Energia-iturri garbiak eta jasangarriak 

garatzea eta erabiltzea. 

• Ingurumen-istripuen prebentzioa.

• Ingurumena, baliabide naturalak eta 

lurraldearen antolamendua errespetatzea.

• Ingurumena babesteko arauak 

eraginkortasunez eta efizientziaz betetzea.

-iturri jasangarriak 

erabiltzen saiatuz eta hondakinentzako xede 

, aireko emisioen 

deskargak eta mota 

guztietako hondakin eta substantzia 

arriskutsuen erabilera eta konfinamendua 

, kasu bakoitzean aplikatzekoa den 

araudia errespetatuz. 

Hondakin solidoak ondo maneiatzea. 

iturri garbiak eta jasangarriak 

istripuen prebentzioa. 

Ingurumena, baliabide naturalak eta 

lurraldearen antolamendua errespetatzea. 

Ingurumena babesteko arauak 

eraginkortasunez eta efizientziaz betetzea. 
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ENPRESAREN BALIABIDEAK 

erabiltzea eta zaintzea 

► AKTIBOEN ETA ZERBITZUEN 
ERABILERA EGOKIA 

 
Lan-tresnak soil-soilik gure eginkizunak betetzeko 

dira, eta MOBILITY ADOrenak dira; beraz: 

Behar bezala erabili behar dituzu, alferrikako gastuak 

eragiten dituzten tratu txarrik eta alferrik galtzerik gabe. 

Era berean, beste kolaboratzaile batzuen laneko 

elementuak errespetatu behar dituzu, haien baimenik 

gabe hartu edo erabili gabe. Sistema edo espazioetara 

sartzeko pasahitzak pertsonalak dira; beraz, titularraz 

bestelako pertsonek ezin dituzte erabili, haren baimena 

izanda ere. 

 

► TRESNA INFORMATIKOEN 
ERABILERA EGOKIA 

 
MOBILITY ADOn lankidetzan dihardugun guztiok onartzen 

dugu tresna informatikoak (posta 

elektronikoa, intraneta, Internet, 

telefonoa, mugikorra, inprimagailuak, 

eskanerra eta abar) gure lanerako 

bakarrik erabili behar ditugula. 

 
 

Hor bildutako informazio guztia eta hardwarea eta 

softwarea enpresaren jabetzakoak dira, eta, 

horrenbestez, lanpostuaren garapenarekin eta 

betetzen ditugun eginkizunekin bat datozen 

baldintzetan erabiliko ditugu. 

Honako hau espero dugu: 
 

• Taldearen izen onari edo irudiari eragin 

diezaioketen jardueretarako edo norberaren 

onurarako ez erabiltzea. 

• Baimenduta dauden eta dagozkien lizentziak 

dituzten sistema informatikoetara besterik ez 

sartzea. 

• Programak edo aplikazioak ez deskargatzea edo 

baimenik gabeko informazio-kopiarik ez egitea, ezta 

birus informatikoak sartzea, sortzea edo banatzea 

ahalbidetzen duen ekintzarik ere, edo norberaren edo 

hirugarrenen kalte informatikoak eragiten dituen zerbait. 

• Mezu elektronikoak zuhurtziaz eta diskrezioz 

erabili behar dira. 

• Ez deskargatzea edo banatzea argazkirik edo 

eduki pornografikorik, ezta moralaren eta ohitura 

onen kontrako informazio eta irudirik ere. 

• Ez instalatzea ordenagailuetan politikak eta 

prozedurak betetzen ez dituen softwarerik edo 

behar den lizentzia ez daukanik. 
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• Taldearen baliabideekin egindako edozein programa 

edo prozesuren jabetza intelektuala, informatikoa 

izan ala ez, Taldeari dagokio soilik. 

 

► INFORMAZIO KONFIDENTZIALA 
ERABILTZEA 

 
MOBILITY ADOren informazio konfidentziala eta 

datu pertsonalak beren eginkizunak behar bezala 

betetzeko ezagutu behar dituzten kolaboratzaileek 

bakarrik erabili behar dituzte; beraz, ezin dira beste 

modu batera erabili, ezta enpresatik kanpo zabaldu edo 

horiek erabiltzeko baimenik ez duten kolaboratzaileei 

ezagutarazi ere. 

Informazio konfidentzialtzat hartzen dugu 

enpresaren informazio guztia, ukigarria eta ukiezina, 

edozein dela ere informazio hori aurkezteko modua 

edo biltegiratuta dagoen bitartekoa, betiere jabari 

publikokoa ez bada.Ildo horretan, honako hauek barne 

hartzen ditu, besteak beste: informazio tekniko guztia, 

ezagutza, informazio legala, finantzarioa, fiskala eta 

kontabilitatekoa, zuzendarien eta funtzionarioen izenak, 

kolaboratzaileak eta hirugarrenak, prezioak, eta gure 

jardueraren ondorioz irispidean dugun konpainiarekin 

erlazionatutako bezeroen, hornitzaileen edo hirugarrenen 

informazio konfidentziala edo sentikorra. 

Oro har, gure enpresari lehia-abantailak 

ematen dizkion informazioa da.Baimenik ez 

duten pertsonek ezagutuz gero, oso kaltegarria 

izan liteke MOBILITY ADOrentzat edo haren 

kolaboratzaileentzat. 

 

► SEGURTASUNA ETA LAN-GIROA 
Gure segurtasuna eta osasuna, eta gure jarduerak 

betetzen ditugun ingurunea, funtsezkoak dira 

MOBILITY ADOrentzat. Horregatik, zorrotz betetzen 

ditugu enpresak eta agintaritza eskudunek 

segurtasun- eta higiene-arloan ezarritako arau eta 

erregulazio guztiak. 

Laneko arriskuak prebenitzeko egokitzat jotzen diren 

neurriak betetzeko behar diren bitartekoak jarriko 

ditugu. Kolaboratzaile guztiak arduratuko dira beren 

lantokia txukun eta arriskurik gabe mantentzeaz, 

osasun- eta segurtasun-arloko arau eta jardunbideen 

arabera. 

Gure betebeharra da giro segurua, atsegina, 

duina eta errespetuzkoa eskura jartzea, ideiak 

askatasunez trukatu ahal izateko eta 

kolaboratzaileek beren lanean bete-betean 

errealizatzeko aukera izan dezaten. 



 

NOLA ZIURTATZEN DUGU 

Etika Kodea betetzea? 
 
 

MOBILITY ADOn, Etika Kode honi atxiki zaizkion enpresa 

guztiek, betiere tokian tokiko legeriari jarraikiz, honako 

hau sortu beharko dute gutxienez: 

• Etika eta Jokabide Kodea gutxienez betetzen 

dela gainbegiratzeko eta zaintzeko organo bat, 

ezertan galarazi gabe haren kontrol-esparrua 

zabaltzea, herrialde bakoitzaren irizpidearen 

arabera eta nazioko edo nazioz gaindiko legeria 

espezifikoari jarraikiz, Etika eta Jokabide Kodeaz 

bestelako sozietatearen barruko beste edozein 

neurri eta legeria betetzen direla gainbegiratzeko 

eta zaintzeko. Gainbegiratzeko eta zaintzeko 

organoak salaketa-kanala kudeatzea izango du 

bere eginkizunen artean. 

• Etika eta Jokabide Kodea ez betetzea ekar 

dezaketen gertakariak edo jokabideak 

komunikatzeko salaketa-kanal bat. Herrialde 

bakoitzaren irizpidearen arabera eta nazioko edo 

nazioz gaindiko legeria espezifikoari jarraikiz, Etika 

eta Jokabide Kodeaz bestelako sozietatearen 

barruko beste edozein neurri eta legeria ez 

betetzeko beste edozein arriskutara zabaldu ahal 

izango da. 

Horrez gain, herrialde bakoitzean, ustelkeria, 

iruzurra eta beste ez-zilegi batzuk prebenitzeko 

barne-kontroleko mekanismo espezifikoen mende 

daude gure jarduerak. 



 

 


