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Vážení, 

 

jako obchodním partnerům bychom Vám touto cestou a v souladu s pravidly Fast Communication rádi 
připomněli jeden ze základních předpokladů úspěšné obchodní spolupráce s námi. Zmíněným předpokladem 

je aplikace a dodržování etických pravidel nákupu (Code of Ethical Purchasing), které představují standardní 
součást našich obchodních smluv. Pravidla etického nákupu zavedla Fast Communication jako závazná pro své 

zaměstnance a jejich dodržování předpokládá i u obchodních partnerů. Aktuální znění je vždy k dispozici na 
internetových stránkách www.fastcom.cz. 

 

Jak jistě víte, pro Fast Communication je dodržování etických pravidel důležitou součástí obchodní spolupráce, 

a proto si dovolujeme doporučit Vám, abyste se jako naši obchodní partneři s těmito pravidly (resp. čas od 
času s jejich aktuálním zněním) seznámili a učinili vše potřebné pro jejich dodržování. 

 

Fast Communication je otevřen zpětné vazbě od svých zákazníků a obchodních partnerů. Proto byl v roce 2006 
spuštěn projekt  „Speak up“, který právě obchodním partnerům umožňuje anonymně informovat Fast 

Communication o případných podezřeních na nedodržování pravidel etického nákupu. Fast Communication 

považuje tento program za velmi důležitou součást budování důvěry mezi námi a našimi obchodními partnery. 

 
V rámci programu „Speak up“ se na nás můžete obrátit: 

 

• telefonicky na čísle +420 222 261 000, příp. nám můžete poslat e-mail na info@fastcom.cz 

Fast Communication je připravena se jakýmkoli podnětem zabývat, prozkoumat jej a podniknout odpovídající 

kroky. 

 

Vzhledem k tomu, že zachování etické obchodní spolupráce je jednou z našich priorit, chtěli bychom Vás touto 

cestou zároveň poprosit, abyste se o informace obsažené v tomto dopise, podělili se svými zaměstnanci. 
 

 
 V Praze dne 1.4.2020 

 

http://www.fastcom.cz/
mailto:info@fastcom.cz

