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Forord

2

Kjære medarbeidere!

Robert Bosch skrev selv i 1921: "En anstendig måte å drive 
forretninger på er på sikt det mest lønnsomme, og forret-
ningsverdenen verdsetter det mye mer enn man skulle tro." 
Disse ordene gjenspeiler overbevisningen vår også i dag: 
Pålitelighet, troverdighet, ansvar, rettferdighet og spesielt 
lovlydighet bidrar i vesentlig grad til den vellykkede virksom-
heten vår. 

For oss i ledelsen, for alle medarbeidere og for alle selska-
pene som utgjør Bosch-gruppen, er denne klare forpliktelsen 
et felles bånd som overgår nasjonale og kulturelle forskjeller. 
Det har enestående betydning for oss. For å understreke 
betydningen av denne forpliktelsen har vi formulert hold-
ningen vår til lovpålagte krav og etiske Spørsmål i denne 
"Code of Business Conduct". Code of Business Conduct 
fungerer som retningslinje for atferden vår i forretningsdrif-
ten. Sammen med Bosch-verdiene våre gir den et utmerket 
fundament for å skape tiltroen som er så viktig for sukses-
sen vår.
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Forretningsfører 
Robert Bosch GmbH
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Styreleder
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Innledning
Overholdelse av legalitetsprinsippet samt ansvarlig og 
rettferdig forretningsdrift har alltid vært første prioritet for 
virksomheten vår og er en del av Bosch-verdiene. Tallrike 
retningslinjer og anvisninger inneholder instrukser for akti-
viteten vår som medarbeidere i Bosch-gruppen. Vi gjør oss 
alltid kjent med dem og handler i tråd med dem. Hovedinn-
holdet i disse reglene er forenklet sammenfattet i denne 
Code of Business for å gjøre det lettere for oss å overholde 
forskriftene. Ved motsigelse mellom slike retningslinjer og 
denne Code of Business Conduct eller ved andre spørsmål 
kontakter vi Compliance-organisasjonen eller juridisk avde-
ling (C/LS).

Ved mange aktiviteter kan det også være lover og forskrifter 
fra andre eller til og med flere juridiske systemer som gjel-
der. Vi følger alltid gjeldende lov. Dette gjelder også lovene i 
landet som det respektive produktet eller den respektive tje-
nesten er beregnet på. I tvilstilfelle finner vi informasjon om 
de gjeldende lovene med støtte fra det respektive regionale 
selskapet eller den respektive forretningsenheten. Ved mot-
sigelse mellom de lokale lovene og denne Code of Business 
Conduct har de lokale lovene forrang. Ved uklarheter kontak-
ter vi Compliance-organisasjonen eller juridisk avdeling.

Hvis det er spesielle retningslinjer eller sentrale 
anvisninger for temaer i denne Code of Business 
Conduct, må de følges. Spesialreglene må ikke være i 
strid med prinsippene i Code of Business Conduct.
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Code of Business Conduct
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“  Vi følger lovene og  
opptrer ansvarlig.”
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Rettferdig atferd i samsvar med lover og forskrifter
Vi følger legalitetsprinsippet ved alle handlinger, tiltak, 
kontrakter og andre prosesser i Bosch-gruppen. Fremfor alt 
villeder vi ingen kunder, myndigheter eller offentligheten og 
medvirker ikke til slik villedning som utføres av tredjepart.

Overholdelse av legalitetsprinsippet omfatter blant annet 
betaling av skatter og toll, overholdelse av konkurranse og 
kartellreglene, strengt forbud mot korrupsjon og hvitvasking 
av penger, overholdelse av teknikkens standard, innhentelse 
av nødvendige godkjenninger fra myndighetene, samsvar 
med eksportkontrollreglene samt hensyn til rettighetene til 
tredjeparter. Dette prinsippet er ikke bare basert på hensy-
net til at lovbrudd kan føre til betydelige ulemper på grunn 
av straffeforfølgelse, bøter eller krav på skadeserstatning.

Vi støtter prinsippet om å utelukkende handle i samsvar med 
loven uavhengig av om Bosch-gruppen har nytte av det eller 
ikke. Legalitet og Bosch-verdier har prioritet foran kunde-
ønsker eller andre forretningsinteresser.

Vi er ansvarlige for å overholde lovene innenfor arbeidsom-
rådet vårt og utfordres til å sjekke arbeidsomgivelsene våre 
kontinuerlig med tanke på legalitet, ansvar og rettferdighet. 
Hvis vi er usikre på hvilken avgjørelse vi skal treffe med 
hensyn til legalitet, ansvar og rettferdighet, kontakter vi våre 
overordnede eller Compliance-organisasjonen eller juridisk 
avdeling.

Brudd på denne Code of Business Conduct vil få disiplinære 
konsekvenser, uavhengig av lovbestemte sanksjoner og i 
verste fall oppsigelse eller skadeserstatning fra personen 
det gjelder.

Henvisning til mulige uregelmessigheter
Vi oppfordres til å gjøre våre overordnede oppmerksomme 
på mulige brudd på reglene i denne Code of Business Con-
duct. Vi kan også henvende oss til Compliance-organisasjo-
nen når som helst. Vi har mulighet til å melde fra via Compli-
ance Hotline. Fortrinnsvis oppgir vi navnet vårt når vi melder 
fra, men vi kan også gjøre det anonymt. Meldingene blir 
behandlet fortrolig. Enhver form for ulemper for Bosch-med-
arbeidere eller kontraktspartnere på grunn av en melding 
som er gitt i god tro, er utelukket. Dette gjelder også hvis 
meldingen i ettertid viser seg å være ubegrunnet.

Prinsippene som styrer oss

Hvem kan vi melde fra om brudd til?
I tillegg til våre ledere eller den ansvarlige fagavdelingen 
kan vi melde fra om brudd til Compliance Officer 
(direkte eller via Compliance Hotline). Vi finner 
Compliance Officer som er ansvarlig for oss på BGN 
under "Compliance" (https://bgn.bosch.com/alias/
compliance). På denne siden finner vi også en lenke til 
Compliance Hotline.

1. Prinsipper
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Hvis vi som overordnede mottar meldinger om mulige brudd 
utført av medarbeidere eller tredjeparter, involverer vi den 
ansvarlige fagavdelingen. Saker med rettslig betydning fore-
legger vi den juridiske fagavdelingen som er ansvarlig for 
juridiske råd.

Henvisninger til mulige brudd følges opp straks innenfor 
rammen av en intern etterforskning. Hvis disse henvisnin-
gene bekreftes, treffes nødvendige tiltak for utbedring.

Samarbeid med myndigheter
Bosch har et samarbeidsvennlig forhold til myndighetene. 
Som medarbeidere og ledere hos Bosch samarbeider vi 
fullstendig ved lovlige undersøkelser som gjennomføres av 
Bosch eller myndighetene. Dette påvirker ikke lovbeskyttede 
rettigheter til å nekte å avgi forklaring eller dele opplysninger 
samt andre prosessrettigheter.

Ledernes ansvar
Som ledere er vi ansvarlige for at det i våre ansvarsområder 
ikke skjer noen brudd på lovpålagte forskrifter eller denne 
Code of Business Conduct, eller brudd som kunne ha blitt 
forhindret eller gjort vanskeligere ved rimelig oppsyn. Vi sik-
rer at de lovpålagte og interne forskriftene i det respektive 
ansvarsområdet vårt overvåkes kontinuerlig på en rimelig 

måte. Som ledere forsikrer vi oss også om at medarbeiderne 
våre er klar over at brudd på legalitetsprinsippet og Code of 
Business Conduct er forbudt og fører til disiplinære tiltak, 
uavhengig av posisjonen til medarbeideren i hierarkiet til 
bedriften.

Hvis en medarbeider gjør oss som ledere oppmerksom på 
mulige brudd, sørger vi for at denne medarbeideren beskyt-
tes mot enhver form for ulemper på grunn av en melding 
som er gitt i god tro. Dette gjelder også hvis meldingen i 
ettertid viser seg å være ubegrunnet.

Som ledere opptrer vi som forbilde for medarbeiderne våre, 
informerer dem om reglene i denne Code of Business Con-
duct, diskuterer disse med dem og er tilgjengelige for dem 
som kontaktpersoner i samarbeid med Compliance-organi-
sasjonen og juridisk avdeling. Vi er drivkraften for regelmes-
sige Compliance-dialoger i avdelingene våre.

Ansvar i forhold til Samfunnsansvar
Vi handler ansvarlig på eget initiativ og i bedriftens 
interesse, samtidig som vi tar hensyn til konsekvensene 
for samfunn og miljø. Rettferdighet i samarbeidet internt i 
bedriften og med forretningspartnerne er en forutsetning for 
vår suksess. Vi godtar ikke brudd på menneskerettigheter 
(for eksempel tvangs og barnearbeid), heller ikke hos for-
retningspartnerne våre. Når vi utfører oppgavene våre, tar vi 
hensyn til omdømmet til Bosch-gruppen. I den forbindelse 
følger vi legalitetsprinsippet og prinsippene om ansvarlig og 
rettferdig atferd.

Respekt mellom medarbeidere
Vi respekterer og beskytter verdigheten til hver enkelt med-
arbeider. Vi tolererer ingen diskriminering eller trakassering 
av medarbeiderne våre og fremmer mangfold.

Hva er "Compliance Hotline"?
Med "Compliance Hotline" gir Bosch oss en ekstra 
mulighet til å melde fra om mulige brudd på 
Compliance reglene på en sikker og fortrolig måte. I de 
fleste land er det også mulig å gjøre dette anonymt.
Compliance Hotline er et meldingssystem som drives 
av en spesialisert leverandør, og som er tilgjengelig på 
Internett for alle medarbeidere, også eksterne, verden 
over på mange språk, døgnet rundt.
Vi finner mer informasjon på BGN under "Compliance" 
eller på
https://www.bkms-system.net/bosch-compliance
http://www.bosch.com/compliance
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“Vi respekterer og 
beskytter verdigheten 

til hver enkelt.”
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“ Vi handler i Bosch  
sin interesse.”
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2. Forhindre interessekonflikter

Hva mener vi med "varer eller tjenester 
som tilbys generelt"?
Tilbys generelt betyr produkter eller tjenester 
som tilbys oss alle til samme betingelser (pris 
osv.), for eksempel varer i detaljhandelen. 
I motsetning til dette er det som ikke tilbys 
generelt, som beregnes konkret for hvert 
enkelt tilfelle. Det gjelder for eksempel tilbud 
fra en maler for renovering av boligen vår.

Bistillinger og kapitalandeler
Bosch-medarbeidere kan ikke inneha bistillinger 
eller utføre annet lønnet arbeid, uten å ha innhentet 
godkjenning fra arbeidsgiveren på forhånd, i tillegg 
så må ikke denne bistillingen begrense noen rett-
messig interesse for bedriften. Medarbeidere kan 
ikke delta eller investere i konkurrerende foretak, 
leverandører eller kunder uten skriftlig samtykke fra 
ledelsen. Ved kapitalandeler gjelder dette først fra 
en grense på ti prosent. Forretninger med bedrifter 
der vi, ektefellen/partneren vår eller nære familie-
medlemmer deltar eller har en ledende funksjon, 
kan bare utføres etter forhåndsgodkjenning dersom 
vi har mulighet til å påvirke forretningsforholdet og 
det dermed er fare for at det oppstår en interesse-
konflikt.

Oppdrag til forretningspartnere for private 
formål
Vi har kun lov til å bruke en av forretningspartnerne 
til Bosch til private formål dersom det foreligger en 
skriftlig godkjenning på forhånd fra den ansvarlige 
ledelsen, hvis medarbeideren er direkte engasjert i 
tildeling eller gjennomføring av oppdrag, slik at det 
er mulighet for interessekonflikt. Varer eller tjenester 
som tilbys generelt, er unntatt fra dette.

Slik beskytter vi fortrolighet
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Dokumenter
Notater og rapporter (både interne og eksterne) må være 
korrekte og sannferdige. Vi overholder prinsippet om 
korrekt regnskapsføring. I henhold til dette må dataregis-
treringer og andre registre alltid være fullstendige, riktige, 
presise og systemkompatible. Vi har bare tillatelse til å 
opprette notater, filer og lignende som brukes for bedriftens 
fortrolige informasjon, hvis dette er av umiddelbar interesse 
for Bosch.

Konfidensialitet
Vi holder bedriftens fortrolige informasjon konfidensiell. 
Denne forpliktelsen gjelder også etter at arbeidsforholdet 
er avsluttet.

Personvern og informasjonssikkerhet
I samtlige forretningsprosesser beskytter vi privatlivet, per-
sonopplysninger samt sikkerheten til all bedriftsinformasjon 
i henhold til de lovpålagte kravene. Ved teknisk og organisa-
torisk sikring av opplysningene, fremfor alt beskyttelse mot 
uautorisert tilgang og tap, overholder vi en rimelig standard 
som er i samsvar med teknologiens standard og den respek-
tive risikoen.

Innenfor rammen av utvikling av Bosch-produkter og nye for-
retningsmodeller sikrer vi tidlig implementering av kravene 
til personvern og informasjonssikkerhet. Som kontaktper-
son for riktig håndtering av data er den datavernansvarlige/
personverneombudet tilgjengelig i første linje, i tillegg til 
Compliance-organisasjonen og juridisk avdeling.

Innsideinformasjon
Innsideinformasjon er informasjon som ikke er offentlig 
kjent, og som kan påvirke kursen til aksjer eller andre finan-
sielle instrumenter ("verdipapirer"). Hvis vi har tilgang til 

innsideinformasjon, gjelder følgende:
(1) Vi kjøper eller selger ingen verdipapirer på grunnlag av 
denne innsideinformasjonen, uansett om det er for egen 
eller andres regning eller for noen annen.
(2) Vi anbefaler ingen å kjøpe eller selge verdipapirer på 
grunnlag av innsideinformasjonen, og vi forleder heller 
ingen til å gjøre det på annen måte.
(3) Vi behandler innsideinformasjon strengt fortrolig. Vi 
gir den aldri videre til tredjeparter, dette gjelder også for 
passord som gir mulighet til elektronisk sperret innsidein-
formasjon. Vi gir bare innsideinformasjon videre til med-
arbeidere eller eksterne rådgivere hvis mottakeren trenger 
informasjonen for å utføre oppgavene sine og er forpliktet 
til å behandle dem strengt fortrolig.

Hvordan vet jeg hva som er innsideinformasjon? 
Innsideinformasjon kan for eksempel være: ikke 
offentlige omsetningstall, informasjon innenfor rammen 
av fusjoner og overtakelser, vesentlige strukturtiltak, 
nyansettelser i bedriftsledelsen og styret før den 
offisielle offentliggjørelsen, inngåelse eller oppsigelse 
av en viktig kontrakt med en kunde eller leverandør, 
vesentlige rettstvister eller tiltak fra myndighetene.

3. Håndtering av informasjon
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“ Vi holder fortrolig informasjon 
konfidensiell og behandler 
følsomme data på en ansvarlig 
måte.”
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Slik bygger vi forretningsrelasjonene

Konkurranse og kartellovgivning
Vi overholder reglene for rettferdig konkurranse innenfor 
rammene av de lovpålagte forskriftene. Vi tar hensyn til at 
mellom konkurrenter er spesielt oppdeling av områder eller 
kundegrupper, avtaler eller informasjonsutveksling om pri-
ser/priskomponenter, leveransevilkår og betingelsene for 
dem, samt om kapasitet eller tilbud ikke tillatt. Det samme 
gjelder for informasjonsutveksling om markedsstrategier og 
investeringsstrategier. Vi vet at ikke bare skriftlige avtaler om 
dette, men også muntlige avtaler eller stilltiende, koordinert 
parallell atferd ikke er tillatt.

Vi inngår avtaler eller utveksler informasjon om forskning og 
utvikling bare i begrensede unntakstilfeller. Vi gir ikke kunder 
og kjøpere begrensninger i fastsettelse av videresalgsprisen 
og unnlater slik påvirkning. Vi følger de respektive nasjonale 
reglene om konkurransebegrensende klausuler i kunde og 
leverandørkontrakter. Vi misbruker ikke en sterk markedspo-
sisjon som bedriften har, til for eksempel prisdiskriminering, 
sammenkobling med kjøpsplikt for andre produkter eller til å 
nekte en levering.

Leverandør og kundeforhold
Vi inngår avtaler med kunder og leverandører fullstendig og 
entydig og dokumenterer disse, inkludert senere endringer 
og utvidelser. Dette gjelder også for reguleringer som beta-
ling av bonuser, reklametilskudd eller salgsfremmende 
tilskudd. Vi overholder strengt de interne reglene for bruk 
av dobbel kontroll (fire øyne-prinsipp) samt for skille mel-
lom handlings og kontrollfunksjoner. Vi velger leverandører 
utelukkende på konkurransemessig grunnlag, etter sammen-
ligning av pris, kvalitet, ytelse og egnetheten til produktene 
eller tjenestene som tilbys.

Korrupsjon
Vi tolererer ingen form for korrupsjon. Korrupt atferd hos 
medarbeidere eller forretningspartnere er straffbart og fører 
til konkurransevridning samt tap av inntekt og omdømme for 
Bosch.

Vi er svært restriktive ved henvendelser til offentlige tjenes-
tepersoner eller tilsvarende personer. Vi vil unngå ethvert 
inntrykk av påvirkning. Vi mottar heller ikke henvendelser fra 
offentlige tjenestepersoner selv. Vi tilbyr ingen fordeler til 
offentlige tjenestepersoner for utførelse eller påskynding av 
offisielle handlinger og garanterer heller ikke slike fordeler. 
Vi overholder dette uavhengig av om vi har krav på at den 
offisielle handlingen utføres eller om handlingen medfører et 
brudd på de offisielle pliktene til den offentlige tjenesteper-
sonen.

Hvilke følger har korrupsjon?*
Korrupsjon fører til høyere kostnader for bedrifter 
og gir dermed lavere investerings-, vekst og 
innovasjonsmuligheter. Det skaper avhengighet og 
forhindrer langsiktige forretningsrelasjoner. Produkter 
blir dyrere, økonomien vokser saktere og når ikke det 
potensielle velstandsnivået. Korrupsjon medfører 
derfor ulemper for hver enkelt.
* Basert på Transparency International

4. Atferd ovenfor forretningspartnere og tredjeparter
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“ Vi handler 
rettferdig og 
med integritet.”
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Vi unnlater også enhver form for korrupsjon eller annen type 
uetisk påvirkning på forretningsavgjørelser, spesielt ved 
omgang med kunder og leverandører. Dette gjelder spesielt 
for avtaler i sammenheng med formidling, tildeling, levering, 
avvikling og betaling av oppdrag. Vi avtaler ingen ytelser hvis 
det antas at de er beregnet helt eller delvis på betaling av 
bestikkelser. Vi forplikter representanter eller andre mellom-
menn som vi bruker til å sikre oppdrag eller godkjenninger, 
til å ikke motta bestikkelser eller fordeler og til ikke å la seg 
bestikke. I tilfelle brudd på dette sikrer vi en rett i kontrakten 
til oppsigelse uten varsel.

Vi opptrer svært restriktivt når det gjelder å ta imot og gi 
gaver og andre fordeler, inkludert invitasjoner.

Hvis vi lar oss påvirke eller selv prøver å påvirke offentlige 
tjenestepersoner, kunder, leverandører eller andre tredjepar-
ter på en uetisk måte, vil vi bli holdt disiplinært ansvarlige, 
uten hensyn til strafferettslige konsekvenser. Vi gjør den 
ansvarlige ledelsen og Compliance Officer oppmerksom på 
forsøk fra offentlige tjenestepersoner, leverandører, kunder 
eller andre tredjeparter på å påvirke avgjørelsen vår på 
uetisk måte.

Vi reagerer på en forholdsmessig måte på brudd på dette, 
for eksempel oppdragssperre eller oppsigelse av kontrakt.

Personalrotasjon i følsomme områder
Spesielt i følsomme områder (for eksempel kjøp og salg) 
praktiserer vi hos Bosch regelmessig personalveksling (Job 
Rotation). Dette tiltaket bidrar dessuten til profesjonell vide-
reutvikling i mange tilfeller.

Donasjoner
Robert Bosch-stiftelsen er aktiv innenfor feltene internasjo-
nalt samarbeid, helse, utdanning, vitenskap og kultur. Den 
er både en operativ stiftelse, som forfølger målene sine 
med egne programmer, og en støttestiftelse som gir tred-
jeparter mulighet til å utvikle og realisere prosjektene sine. 
Forretningsledelsen i Bosch-gruppen gir pengedonasjoner 
og materielle donasjoner til utdanning, vitenskap, kultur og 
sosiale oppgaver som en del av det sosiale engasjementet. 
Forretningsførerne til Robert Bosch GmbH eller ledelsene 
i forretningsenhetene treffer alle avgjørelser om reglene 
for å gi slike donasjoner. Når vi gir slike donasjoner, følger 
vi prinsippet om uegennyttig atferd og skiller det klart fra 
sponsing.

Hvilke personer er offentlige tjenestepersoner?
Offentlige tjenestepersoner er spesielt personer 
som ivaretar offentlige oppgaver, som embetsmenn, 
dommere, offentlig ansatte, professorer på offentlige 
høyskoler, medarbeidere på testinstitutter med 
offentlige oppgaver. Medarbeidere i bedrifter som 
eies av det offentlige, men er organisert som private 
bedrifter, og som ivaretar offentlige oppgaver (for 
eksempel transportselskaper), kan også være 
offentlige tjenestepersoner.

Kan jeg som Bosch-medarbeider invitere kunder 
til en middag?
Vi kan invitere kunder til en middag hvis dette 
er forretningsrelatert og forholdsmessig. En 
middag er for eksempel forretningsrelatert hvis 
den finner sted i tilknytning til en Workshop 
eller en produktpresentasjon og det diskuteres 
forretningsmessige eller faglige temaer. En middag 
er forholdsmessig hvis prisen ligger innenfor 
rammene av det som er vanlig i regionen. Ved 
spørsmål eller usikkerhet henvender vi oss til vår 
Compliance Officer.
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“ Vi tolererer ingen form 
for korrupsjon.”
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“ Vi er bevisst 
ansvaret vårt i 
forhold til miljøet  
og samfunnet.”
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5. Krav til produktene og tjenestene våre

Førsteklasses kvalitet er styrken vår. Vi leverer sikre 
produkter med topp kvalitet og pålitelighet. Slik oppfyller vi 
ønskene og forventningene til kundene våre. Ved utvikling 
og produksjon av produkter og levering av tjenester er 
målestokken for aktiviteten vår alltid legalitetsprinsippet 
og mottoet vårt "Invented for life". Derfor overholder 
produktene våre alltid minst teknikkens standard. Hvis 
det skulle oppstå konflikter mellom målene ved praktisk 
realisering av disse kravene, sier vi åpent fra om dette. De 

løses i samsvar med legalitetsprinsippet, prinsippene om 
ansvarlig og rettferdig forretningsdrift og de øvrige Bosch-
verdiene.

6. Åndsverkene til tredjeparter

Åndsverkene til tredjeparter omfatter både kommersielle 
åndsretter (for eksempel patenter, merker, registrert design) 
og opphavsrettslig beskyttede verker (for eksempel pro-
gramvare, bilderettigheter) som tilhører tredjeparter.
Vi respekterer åndsverkene til tredjeparter og kan bare bruke 
dem hvis vi har fått rett til det. Vi kan bare bruke og videre-
levere den tekniske kunnskapen til tredjeparter som ikke er 
opphavsrettslig beskyttet, dersom det ikke er noen juridiske 
reguleringer som forhindrer dette. Hvis denne tekniske kunn-
skapen til tredjeparter ble delt med oss i følge en avtale om 
fortrolighet, kan den bare brukes og videreleveres av oss i 
overensstemmelse med bestemmelsene i denne avtalen.
Dette omfatter spesielt arbeidstegningene til tredjeparter 
samt enkeltdata, mål og toleranser som er innhentet av tred-
jeparter.
Vi bruker programvaren til tredjeparter – inkludert Open 
Source-programvare og -fastvare – bare innenfor rammene 
av rettighetene som er gitt og i samsvar med de relevante 
lisensvilkårene.

7. Arbeidssikkerhet, helse-, brann og 
miljøvern

Det er vår oppgave å forhindre risiko for mennesker og miljø, 
redusere miljøpåvirkning til et minimum og spare ressurser. 
Prosesser, anlegg og driftsmateriell må være i samsvar med 
de relevante lovpålagte og interne kravene til arbeidssikkerhet 
og helse-, brann og miljøvern.

Slik utvikler og produserer vi

Hvilke prinsipper gjelder for utvikling av 
produkter?
Målestokken for aktiviteten vår er alltid 
legalitetsprinsippet og mottoet vårt "Invented for 
life". Legalitet og Bosch-verdier har prioritet foran 
kundenes ønsker. Følgende prinsipper gjelder for 
utvikling og bruk av funksjoner hos Bosch:
•  Utvikling av funksjoner for syklus-/testgjenkjenning 

er ikke tillatt (hverken i RB-plattform eller i 
funksjoner/programvare som er utviklet av RB etter 
ønske fra kunden).

•  Applikasjonen må i sin helhet og under normale 
driftsvilkår overholde garanterte egenskaper, 
beskytte menneskeliv best mulig og skåne miljø 
og ressurser best mulig. Optimalisering bare til 
syklusen er ikke tillatt.

Disse prinsippene gjelder for alle Bosch-
produkter (inkludert tjenester) i samtlige faser 
av produktutviklingen og tas også hensyn til i 
produktovervåkningen.
Prinsippene hjelper oss å realisere mottoet 
"Invented for life". De gjør det klart at legalitet har 
absolutt første prioritet.
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“  Vi snakker åpent om  
risikoer og usikkerhet.”
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8. Kommunikasjon og opplæring

Vi informeres regelmessig om aktuelle temaer i sam-
menheng med denne Code of Business Conduct. Vi har 
regelmessig dialog om Compliance-temaer og snakker 
åpent om risikoer. Vi får regelmessig opplæring i bestemte 
temaer.

9. Internt kontrollsystem 

Bosch har et internt kontrollsystem. Ledelsen for hver 
forretningsenhet er ansvarlig for overholdelse av reglene 
i denne Code of Business Conduct samt andre bedrift-
sinterne regler i ansvarsområdet sitt.

Sentralavdelingen bedriftsrevisjon (C/AU) inkludert de 
desentraliserte enhetene dens har ubegrenset informa-
sjons og kontrollrettighet så sant det ikke strider med 
lovpålagte eller bedriftsinterne regler.

Slik bruker vi denne kodeksen

Merk:
Reglene i denne Code of Business Conduct gjelder 
i forholdet mellom det respektive selskapet i 
Bosch-gruppen og dets medarbeidere og utgjør 
bindende handlingsinstruksjoner. Tredjeparter 
kan ikke avlede noen rettigheter fra denne Code of 
Business Conduct.
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Informasjon og kontaktperson

Du finner mer informasjon under
www.bosch.com/compliance
https://bgn.bosch.com/alias/compliance

Robert Bosch GmbH
Compliance Management (C/CM)

Postfach 10 60 50
70049 Stuttgart
Tyskland
Telefon +49 711 811-48643

compliance.management@de.bosch.com
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