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Wytyczne dotyczące przestrzegania przepisów Grupy Böllhoff
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Przedmowa

Drodzy pracownicy,

Grupa Böllhoff, jako niezależne przedsiębiorstwo rodzinne, to wiodący usługodawca w zakresie
technik łączenia i montażu, posiadający własną produkcję oraz dział rozwoju. 
W ponad 40 przedsiębiorstwach działających w 24 krajach zatrudniamy prawie 2500 osób.

Kierownictwu oraz wszystkim pracownikom Grupy Böllhoff przyświeca jeden cel - przestrzeganie
obowiązujących wytycznych, niezależnie od tego, czy są to przepisy prawa czy też zasady
 Böllhoff. Wiemy, że każdy dzień od nowa wymaga od nas zaangażowania.

Aby osiągnąć ten cel, w sposób przejrzysty przekazujemy, wszystkie najważniejsze przepisy istotne
dla pracy poszczególnych osób. Tylko w ten sposób możemy przestrzegać tych  przepisów.

Głównym celem oraz treścią systemu przestrzegania przepisów Grupy Böllhoff jest zapobieganie.
W ten sposób system dotyczący przestrzegania przepisów chroni przedsiębiorstwo oraz każdego
pracownika.

W związku z tym nasz system przestrzegania przepisów określa sposób, w jaki sprawdzone
 zostanie przestrzeganie zasad, postępowanie z odstępstwami oraz wykonywane aktualizacji
 wytycznych.

System dotyczący przestrzegania przepisów opiera się na wizerunku Grupy Böllhoff oraz
 sformułowanych w nich wartościach, stanowiących podstawę codziennej działalności wszystkich
pracowników.

System dotyczący przestrzegania przepisów Grupy Böllhoff zapewnia przestrzeganie wszystkich
niezbędnych zasad i tym samym przyczynia się do ochrony wszystkich pracowników w
 rozumieniu naszej kultury przedsiębiorstwa.

Życzymy przyjemnej lektury oraz pomyślnego stosowania się do wytycznych przestrzegania
 przepisów

Kierownictwo Grupy Böllhoff (od lewej): 
Wilhelm A. Böllhoff, Dr. oec. publ. Carsten Löffler, Michael W. Böllhoff oraz dr inż. Jens Bunte

Wilhelm A. Böllhoff             Michael W. Böllhoff                         Dr. Carsten Löffler             Dr.-Ing. Jens Bunte
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Przestrzeganie przepisów w Böllhoff

1.  „Przestrzeganie przepisów dotyczy nas wszystkich”.

2.  „Przestrzeganie przepisów obowiązuje nas wszystkich - na całym świecie”.

3.  „Przestrzeganie przepisów oznacza również terminową oraz prawidłową ocenę możli-
wego ryzyka.”

4.  „Konsekwentnie szanujemy prawa każdego człowieka.”

     „Szanujemy i cenimy sobie współpracę w ramach naszego przedsiębiorstwa.”

     „Współpracujemy z partnerami biznesowymi, organizacjami pracodawców oraz
 władzami.”

     „Nasze działania określa zrównoważenie oraz staranne wykorzystanie zasobów.”

5.  „Stawiamy sobie wysokie cele jakościowe, aby zadowolić naszych klientów.”

6.  „Tylko zdrowi pracownicy pracują chętnie i osiągają sukcesy.”

7.  „Naszym najważniejszym czynnikiem jest zrównoważenie.”

8.  „Ochrona danych oraz własności intelektualnej jest dla nas oczywista.”
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9.   „Każda konkurencja musi być uczciwa, wolna i nieograniczona.”

10.   „Przestrzegamy zasady wolnego, legalnego obrotu towarami.”

11.   „Upominki i poczęstunki nie wpływają na naszą obiektywność.”

       „Nie ma zapłaty bez świadczenia wzajemnego.”

12.   „Przestrzeganie przepisów wymaga odpowiedzialnej opieki i dalszego rozwoju.”

       „Dalszy rozwój systemu przestrzegania przepisów wymaga wspólnego działania nas
wszystkich.”

       „Chcemy definiować reguły i zwracać uwagę na ich przestrzeganie.”
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„Przestrzeganie przepisów dotyczy nas wszystkich”.

Celem wytycznych dot. przestrzegania przepisów jest zdefiniowanie nadrzędnych obszarów
 tematycznych, które powinien objąć system przestrzegania przepisów oraz stanowić pierwszą
ogólną wypowiedź w ramach orientacji.

W ten sposób wytyczne staną się centralnym punktem wyjścia do dalszych uregulowań w tych
obszarach tematycznych.

Obszary tematyczne będą w trybie ciągłym oceniane i dostosowywane w drodze systematycznej
analizy ryzyka.

Ze względu na różnorodność zasad oraz norm niniejsze wytyczne nie mogą w sposób
 wyczerpujący wskazać i skomentować wszystkich obszarów zasad. Oczywiście należy
 przestrzegać wszystkich obowiązujących ustaw i zasad, które nie zostały dosłownie wskazane 
w tych wytycznych. 

Wytyczne obowiązują wszystkich pracowników Grupy Böllhoff. Naruszenia przepisów tych
 wytycznych pociągnie za sobą odpowiednie sankcje.

1. Cel wytycznych
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2. Zakres

„Przestrzeganie przepisów obowiązuje nas wszystkich – na całym
 świecie”.

System przestrzegania przepisów Grupy Böllhoff oraz niniejsze wytyczne dot. przestrzegania
przepisów obowiązują wszystkich pracowników na całym świecie. Dotyczy to również możliwych
pracowników tymczasowych, pracujących na rzecz Grupy Böllhoff. 

Wartości rozwinięte i stwierdzone w systemie przestrzegania przepisów chcemy wdrażać nie
tylko w zachowaniu względem naszych klientów. Również chcielibyśmy przekonać naszych
 usługodawców i dostawców do kierowania się tymi wartościami.

Wiemy, że zróżnicowanie kulturowe poszczególnych krajów w Grupie Böllhoff może 
prowadzić do różnorodnej interpretacji zasad. Chcemy więc zająć się tym problemem otwarcie,
 przedstawiając w sposób przejrzysty różnice i przestrzegać ich.
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„Przestrzeganie przepisów oznacza również terminową oraz prawidłową
ocenę możliwego ryzyka.”

Priorytetem w Böllhoff jest ostrożne postępowanie z potencjalnymi zagrożeniami dla
 przedsiębiorstwa i zapobieganie im. Dlatego też przygotowujemy obszerne analizy, których celem
jest rozpoznanie zagrożeń na wczesnym etapie i podjęcie prewencyjnych środków w kontekście
odpowiedzialnego postępowania. Nasze certyfikowane zarządzanie jakością zapewnia ciągłą
optymalizacją procesów zakładowych. Zgodnie z naszą filozofią zera błędów postępujemy
 zgodnie z zasadą – zapobieganie błędom zamiast ich usuwania.

Ze względu na międzynarodowy charakter naszego przedsiębiorstwa musimy uwzględniać
 standardy krajowe i kulturowe oraz powiązane z nimi ryzyka. Przestrzeganie przepisów prawa,
oprócz dobrowolnych zobowiązań oraz podstaw etycznych, stanowi najwyższy priorytet we
wszystkich naszych zakładach.

Aby wziąć pod uwagę te podstawy, poniższe rozdziały dobrano z myślą o powiązanych
 zagrożeniach, aby objąć obszary tematyczne właściwe dla Grupy Böllhoff.

3. Ocena ryzyka
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„Konsekwentnie szanujemy prawa każdego człowieka.”

Dla nas wszyscy ludzie są równi, niezależnie od ich wieku, płci, koloru skóry, rasy, narodowości,
pochodzenia społecznego, możliwych upośledzeń, orientacji seksualnej, przekonań politycznych
lub religijnych. 
Szanujemy godność osobistą oraz prawa osobiste każdej jednostki i nie tolerujemy znęcania się
psychicznego, napastowania osobistego, czynów fizycznych i dyskryminacji.

Przestrzegamy ustawowego czasu pracy oraz wynagrodzenia minimalnego. Nie zatrudniamy
dzieci ani osób poniżej ustawowego wieku minimalnego ani żadnej osoby wbrew jej woli.

„Szanujemy i cenimy sobie współpracę w ramach naszego
 przedsiębiorstwa.”

Pracowników Grupy Böllhoff ze wszystkich oddziałów i podmiotów postrzegamy jako zespół i
oczekujemy, że wszyscy pracownicy będą pozytywnie wpływali na swoje środowisko pracy w
drodze wzajemnego szacunku oraz tolerancji. Nasi pracownicy we wzajemnych kontaktach
 kierują się uczciwością, lojalnością oraz zaufaniem.

Nasz styl kierowania ma charakter współpracy i jest otwarty. Cienimy sobie informację zwrotną
od naszych pracowników i podkreślamy, że nie wiąże się to z żadnymi działaniami odwetowymi. 
Kierownictwo firmy Böllhoff pełniąc swoje funkcje, daje przykład.

4. Kultura i zachowania społeczne
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„Współpracujemy z partnerami biznesowymi, organizacjami
 pracodawców oraz władzami.”

Na naszą działalność biznesową silnie wpływa wiarygodność, uczciwość oraz bezwzględne
 przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów prawa i ustaw. Tego samego
 życzylibyśmy sobie od naszych partnerów biznesowych. Funkcjonujemy w ramach uczciwej
 konkurencji bez korupcji i tego samego oczekujemy.

Również w kontaktach z organizacjami pracowniczymi hołdujemy tym zasadom i z myślą o
 naszych pracownikach dążymy do partnerskich rozwiązań.

W przypadku zapytań od władz o dowolnym charakterze działamy zgodnie z obowiązującym
 prawem i zawsze kierujemy się szczerością i przejrzystością.

„Nasze działania określa zrównoważenie oraz staranne wykorzystanie
zasobów.”

Każdy krok podejmujemy z odwagą, motywacją i rozwagą, a długoterminowość stanowi
 centralny punkt rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Oznacza to, że oszczędnie wykorzystujemy
zasoby i unikamy marnotrawstwa.

4. Kultura i zachowania społeczne
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„Stawiamy sobie wysokie cele jakościowe, aby zadowolić naszych
 klientów.”

Ochrona zdrowia naszych klientów oraz ich wykonawców, jak również podmiotów zewnętrznych
jest dla nas ważna.
Podczas opracowywania innowacyjnych elementów złącznych oraz rozwiązań montażowych,
 podczas produkcji, magazynowania oraz dostawy produktów, jak również podczas świadczenia
naszych usług kierujemy się obowiązującymi przepisami dot. bezpieczeństwa produktów oraz
pracy, jak również uznanymi zasadami techniki. W ten sposób chcemy spełniać wysokie
 oczekiwania naszych klientów w związku z jakością naszych produktów i zapewniać za każdym
razem najwyższe zadowolenie klienta. Jeśli zlecamy wykonanie podwykonawcom wykonanie
usług, zwracamy uwagę, aby stosowali porównywalne standardy.

Obowiązek bezwarunkowego przestrzegania tych zasad obowiązuje również wówczas, gdy nasi
klienci sami nie znają tych zasad lub w wyjątkowych przypadkach i przestrzeganie prowadziłoby
do niekorzystnych decyzji ekonomicznych.
Troszczymy się o specjalistyczny dalszy rozwój wszystkich pracowników.

Zasady te obowiązują wszystkie przedsiębiorstwa Grupy Böllhoff, przy czym dodatkowo
 obowiązują lokalne przepisy dot. bezpieczeństwa produktu.

5. Zadowolenie klienta, jakość oraz bezpieczeństwo produktów
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„Tylko zdrowi pracownicy pracują chętnie i osiągają sukcesy.”

Zdrowie oraz wydajność naszych pracowników oznacza dla nas inwestycję w przyszłość
 przedsiębiorstwa.

Dlatego też, oprócz dni dla zdrowia oferujemy również kompleksowe szkolenia oraz kształcenie
dodatkowe w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Również w drodze towarzyszących
 kontroli lekarskich oraz dopuszczeń zakładowych jesteśmy w stanie wcześnie rozpoznawać
 zagrożenia w miejscu pracy oraz podejmować odpowiednie środki.

Nasze kierownictwo ds. bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia regularnie sprawdza
 prawidłowe przestrzeganie rozporządzeń w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz zapobiegania
wypadkom. W przypadku braków nasz przeszkolony personel proponuje środki poprawy oraz
ponosi odpowiedzialność za ich wdrożenie.

Tylko w zdrowym i bezpiecznym miejscu pracy nasi pracownicy mogą być wydajni oraz mogą
 zapewniać pożądany cel bezpieczeństwa, zgodnie z naszymi wymaganiami jakościowymi.

6. Bezpieczeństwo pracy oraz zdrowie
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„Naszym najważniejszym czynnikiem jest zrównoważenie.”

Oprócz podstaw naszych przepisów ds. energii oraz ochrony środowiska, ochrona środowiska
naturalnego oraz oszczędne postępowanie z zasobami stanowią wyraz naszego
 zrównoważonego postępowania. Ponadto naszym zamiarem jest pozytywny wkład w bezpieczną
i różnorodną przyszłość naszej planety.

Zrównoważona i oszczędna produkcja, jak również odpowiednie procesy zakładowe są
 nieodzownymi elementami naszego zintegrowanego systemu zarządzania jakością. Należą do
tego znane środki jak np. oszczędność wody oraz energii, redukcja odpadów, poprawa ochrony
gleby oraz wód gruntowych oraz zmniejszenie emisji.

Wdrożenie tych środków jest dla nas sensowne z ekologicznego oraz ekonomicznego punktu
 widzenia: Oszczędzają one nie tylko nasze środowisko, ale przyczyniają się również do
 zmniejszenia kosztów. Dlatego też odzyskiwanie surowców, łączenie transportu w celu
 zmniejszenia emisji oraz stosowanie materiałów przyjaznych dla środowiska to codzienna
 praktyka w Grupie Böllhoff.

Osoba odpowiedzialna za zarządzenie środowiskiem oraz energią, w ramach zarządzania
 jakością, troszczy się o wypełnianie i przestrzeganie celów oraz wartości polityki środowiskowej.

7. Postępowanie z zasobami, ochrona środowiska oraz ochrona majątku
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„Ochrona danych oraz własności intelektualnej jest dla nas oczywista.”

Zawsze przestrzegamy własności intelektualnej osób trzecich, tak jak odpowiednio chronimy
 własność intelektualną Böllhoff przed nieuprawnionym użytkowaniem.

Wychodzimy z założenia, że wszyscy nasi pracownicy przetwarzają informacje firmowe oraz dane
osobowe z odpowiednią troską i nie przekazują ich podmiotom zewnętrznym po zakończeniu
stosunku pracy. 

Zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich zasad obowiązujących ustaw o ochronie danych
osobowych i stosować je, aby zapewnić największe możliwe bezpieczeństwo w ramach
 światowej elektronicznej wymiany informacji. W związku z tym wiążące są dla nas podstawy
 celowości, przejrzystości, proporcjonalności, powielania danych oraz oszczędność danych, jak
również stosowanie odpowiedniej technologii do szyfrowania.

8. Bezpieczeństwo danych i dokumentów oraz własność intelektualna
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„Każda konkurencja musi być uczciwa, wolna i nieograniczona.”

Zgodnie z zasadą gospodarki rynkowej konkurencja między przedsiębiorstwami powinna być
uczciwa, wolna i nieograniczona. W naszej działalności stale zwracamy uwagę na zadowolenie
naszych klientów, dostarczając innowacyjnie jakościowe produkty oraz rozwiązania
 zoptymalizowane pod kątem procesów. Zadowolenie klientów chcemy osiągnąć poprzez naszą
obecność na rynku, którą cechuje ścisłe przestrzeganie zasad konkurencyjności oraz prawa dot.
karteli.

W związku z tym nie bierzemy udziału w przedsięwzięciach, które są ze szkodą dla naszych
 partnerów biznesowych lub które mogłyby nas gospodarczo wykorzystać w niedozwolony
 sposób. Nie wspieramy również takich działań.

O ile informacje te nie są już powszechnie znane, żadnemu konkurentowi w kontaktach
 biznesowych – na przykład podczas targów lub wydarzeń branżowych oraz w innych
 okolicznościach – nie podajemy naszych cen, sposobu ich kalkulacji lub dostosowania, informacji
o klientach, rynkach oraz obszarach sprzedaży, jak również wydajności produkcyjnej lub
 dostawczej ani pozostałych warunków naszej działalności biznesowej. Nie bierzemy udziału,
 bezpośrednio ani pośrednio, w uzgodnieniach z konkurentami w zakresie podawania lub
 niepodawania ofert. Nie próbujemy pozyskać również żadnych informacji o naszych konkuren-
tach ani o ich działalności biznesowej, jeśli pozyskanie informacji nie jest dozwolone prawem.

Informacje poufne publikujemy wyłącznie, jeśli jest to dozwolone prawem.

9. Uczciwa konkurencja oraz przestrzeganie zakazu tworzenia karteli
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„Przestrzegamy zasady wolnego, legalnego obrotu towarami.”

Hołdujemy podstawowej zasadzie ścisłego stosowania przepisów we wszystkich działaniach
transgranicznych, środków, umów oraz pozostałych procesów Grupy Böllhoff oraz
 przestrzegamy zasady swobodnego przepływu towarów. Obejmuje to zgodną z przepisami
 odprawę celną oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych w ramach eksportu i
 importu.

Ograniczenia eksportowe spoza gospodarki oraz zarządzenia dot. obowiązków handlowych
 wydane przez władze krajowe są dla nas wiążące. Zobowiązujemy się do ścisłego
 przestrzeganiach tych ustaw i rozporządzeń.

Pracownicy biorący udział w imporcie lub eksporcie towarów, usług oraz informacji technicznych,
muszą znać i przestrzegać właściwych przepisów zewnętrznych i celnych. Jeśli import produktów
oraz danych technicznych jest ograniczony do danego kraju, przed importem pracownicy 
muszą uzyskać odpowiednie licencje oraz inne zgody urzędowe. Ponadto muszą zapewnić pełne
i  prawidłowe przygotowanie dokumentacji importowej lub eksportowej oraz jej stosowanie.

10. Działalność transgraniczna
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11.1  Upominki, poczęstunki lub inne prezenty

        „Upominki, poczęstunki lub inne prezenty nie wpływają na naszą
obiektywność.”

Upominki wręczane partnerom biznesowym lub podmiotom zewnętrznym, jak również zaproszenia
lub poczęstunki dla tych osób muszą być dopuszczone zgodnie z krajowymi przepisami oraz 
być proporcjonalne do okazji oraz wielkości działania. Jeśli takie „wsparcie” miałoby stanowić dla
odbiorcy rodzaj wpływu lub wynagrodzenia, jest ono zakazane. Należy przestrzegać przepisów
 podatkowych.

Zasady te w równym stopniu obowiązują wszystkich pracowników Böllhoff w przypadku
 przyjmowania upominków, zaproszeń lub poczęstunków. 
Wsparcia w formie pieniędzy nie wolno udzielać ani przyjmować.

 

11.2  Przyjęcie lub zagwarantowanie korzyści finansowych, jak również
przestrzeganie przepisów antykorupcyjnych

        „Nie ma zapłaty bez świadczenia wzajemnego.”

Pracownikom Böllhoff nie wolno proponować, wręczać ani przyjmować, bezpośrednio ani
 pośrednio, wsparcia finansowego, niebędącego częścią przyjętej w handlu wymiany świadczeń 
w ramach zobowiązań biznesowych oraz innych korzyści pieniężnych, które z prawnego punktu
 widzenia można uznać za niedopuszczalne. Dotyczy to wyraźnie nieuzgadniania handlowych
 rabatów, skonta, bonusów ani prowizji.

Ustawowe przepisy antykorupcyjne, przepisy dewizowe lub przepisy o rynku pieniężnym danego
kraju należy bezwzględnie przestrzegać.

Darowizny oraz sponsorowanie mogą mieć miejsce wyłącznie, jeśli otrzymują je organizacje
 pożytku publicznego oraz jest na to zgoda kierownictwa przedsiębiorstwa.

11. Konflikt interesów

9230_16_04_Compliance_Richtlinie_der_Boellhoff_Gruppe_PL.qxp_Layout 1  28.09.16  09:18  Seite 17



18

12.1  Osoby odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów oraz system
 zarządzania przestrzeganiem przepisów w organizacji Grupy Böllhoff

        „Przestrzeganie przepisów wymaga odpowiedzialnej opieki i
 dalszego rozwoju.”

Nasze dotychczasowe środki oraz działania organizacyjne zostaną uzupełnione o wskazanie osób
odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów w Niemczech oraz w spółkach zależnych na 
całym świecie. W ten sposób wzmacniamy nasze dotychczasowe środki prewencyjne i kontrolne, 
do  których nalezą między innymi zasada czterech oczu, bezwzględne rozdzielenie systemu
 postępowania i kontroli, jak również regularne audyty.

Kierownictwa połączonych przedsiębiorstw Grupy Böllhoff zachęca się do wdrożenia jasno
 zdefiniowanych zasad do swoich spółek oraz ich dalszego rozwijania zgodnie z regionalnymi
 właściwościami i wartościami prawnymi i społeczno-kulturalnymi.

12.2  Informacja i szkolenie

        „Dalszy rozwój systemu przestrzegania przepisów wymaga
 wspólnego działania nas wszystkich.”

System przestrzegania przepisów rozwija się najlepiej, gdy koncepcje oraz sposób postępowania
wskazane w systemie zaakceptujemy jako wytyczne naszej działalności i przedsiębiorstwa i
 będziemy je wykorzystywać w praktyce. Dlatego też każdy pracownik jest zobowiązany do
 przestrzegania zasad określonych w tych wytycznych.

Dodatkowo wszystkich pracowników poinformowano o treści, aktualnych wytycznych oraz
 tematach dot. przestrzegania przepisów. 

W zakresie najważniejszych obszarów tematycznych oferujemy wewnętrzne szkolenia lub
 umożliwiamy naszym pracownikom korzystanie z zewnętrznych szkoleń. Ma to miejsce w
 przypadku prawa umów, przepisów o odpowiedzialności producenta, przepisów o
 bezpieczeństwie pracy i ochronie środowiska oraz innych obszarów podatnych na zagrożenia.

12. Wdrożenie w organizacji Grupy Böllhoff
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12.3  Zgłaszanie nieprawidłowości, sankcje oraz działania zaradcze

        „Chcemy definiować reguły i zwracać uwagę na ich przestrzeganie.”

Jeśli pracownik zaobserwuje okoliczności mogące wskazywać na naruszenie zasad zawartych w
tych wytycznych dot. przestrzegania przepisów, ma prawo i obowiązek, zgłoszenia ich, w
 odpowiedniej formie, przełożonemu. Może to również zrobić anonimowo. 

Jeśli osoby kontaktowe zostaną wskazane w tym zakresie, np. osoba odpowiedzialna za
 przestrzeganie przepisów, pracownicy mogą zwrócić się ze swoimi obserwacjami również do nich.

Wszystkie wskazania dot. naruszenia przepisów zostaną zbadane, a jeśli to konieczne, określone i
wdrożone zostaną środki naprawcze.

Stwierdzone naruszenia wiążą się z konsekwencjami dla pracowników. Naruszenia przepisów
mogą mieć skutki dyscyplinarne niezależnie od dalej idących uregulowań karnych lub cywilnych lub
 prowadzić do zerwania stosunku pracy.

12.4  Kontrola

        „Odpowiedzialne wdrożenie w organizacji Grupy Böllhoff.”

Wszyscy pracownicy Grupy Böllhoff są odpowiedzialni za przestrzeganie zasad zawartych w tych
 wytycznych oraz dalszych wewnątrzzakładowych zasad.

Kierownictwo operacyjne Grupy Böllhoff lub pracownicy odpowiedzialni za przestrzeganie
 przepisów w regionach mają nieograniczone prawo do uzyskania informacji i prowadzenia kontroli
w celu  wdrożenia tych wytycznych, o ile nie stoi to w sprzeczności z ustawowymi lub
 wewnątrzzakładowymi zasadami. Jednocześnie są zobowiązani do przeprowadzenia lub zlecenia
kontroli w poszczególnych przypadkach lub audytów, aby zapewnić przestrzeganie wytycznych.
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Grupa Böllhoff 
Archimedesstraße 1– 4 · 33649 Bielefeld · Niemcy
Telefon +49 521 4482-01 · Faks +49 521 449364

www.boellhoff.com · info@boellhoff.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Przedruk, również we fragmentach, dozwolone tylko za wyraźną zgodą.
Patrz informacja dotycząca ochrony zgodnie z ISO 16016.

Autor: Kierownictwo firmy · Indeks zmian: 01 · Data: 03.05.2016

Böllhoff International ze spółkami w następujących krajach:
Argentyna

Austria
Brazylia

Chiny
Czechy
Francja

Hiszpania
Indie

Japonia
Kanada

Korea Południowa
Meksyk
Niemcy
Polska
Rosja

Rumunia
Słowacja

Stany Zjednoczone 
Szwajcaria

Tajlandia
Turcja
Węgry

Wielka Brytania
Włochy

Poza terenem tych 24 państw, Böllhoff prowadzi ścisłą współpracę z przedstawicielstwami oraz
handlowcami międzynarodowego kręgu klientów na innych ważnych rynkach przemysłowych.
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