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 IBILGAILUEN NEGOZIO 
UNITATEKO KALITATEKO ETA 
SEGURTASUNEKO POLITIKA

Politika
Gero eta eskakizun maila handiagoko bezeroak dituen ingurunean eta kokapen ugaritan jarduera 
eginda, lehiakideengandik gure ondasun eta zerbitzuei lotutako kalitateari eta segurtasunari 
(Produktuen Segurtasuna eta Zibersegurtasuna) esker bereiztea lortu behar dugu.

Arreta pertsonalizatuak eta etengabeko hobekuntzak gure bezeroen behar eta aurreikuspenak 
asebetetzera eta entrega oro etorkizuneko negozioetarako gomendio bihurtzera eramango 
gaitu.

Horrekin lotutako gure konpromisoa dela eta, printzipio hauetan laburbilduta dagoen 
Kalitateko eta Segurtasuneko Politika hau zehaztu dugu:

• Segurtasuna da nagusi tren arloko zerbitzu eta ondasunekin lotutako gainerako alderdiekin 
alderatuta.

• Segurtasunaren kultura bultzatzen da, guztiak segurtasuna hobetzeko ekimenak proposatzera 
bultzatuz.

• Segurtasunaren kudeaketa eragingarria lortzeko jarduerak modu erregularrean aplikatzen 
dira produktu eta zerbitzu guztietan, erakunde osoan eta proiektuaren bizitza-ziklo osoan: 
eskaintza-prozesua, produktuaren garapena eta fabrikazioa eta zerbitzuan jartzea, eta 
bermearen kontratu mailako aldiaren amaiera. Kontratistak eta hornitzaileak ere biltzen ditu 
horrek.

• Lanen garaian, segurtasuneko arriskuak maila onargarrira murriztu edo desagerrarazi behar 
dira tren arloko estandarrek xedatutakoa betez eta aplikagarriak diren kontratu mailako 
segurtasun-baldintzek eta -arauek ezartzen dutena betez.

• Kontratu, lege eta araudi mailako baldintzak betetzea.
• Pertsonen prestakuntza eta gaikuntza.
• Kalitatearen eta Segurtasunaren Kudeaketa Sistemako ez-adostasunak eta desbideratze 

posibleak prebenitzeko prozesuen arriskuak aztertzea.
• Emaitzak eta egindako iradokizunak aztertzea eta jardunbide egokiak ezartzea Kalitatearen 

eta Segurtasunaren Kudeaketa Sistema etengabe hobetzeko.
• Enpresako plan estrategikoarekiko koherenteak diren eta gutxienez urtean behin berrikus 

daitezkeen helburuak ezartzea.
• Gure ondasun eta zerbitzu guztien segurtasuna eta kalitatea bultzatzen duen laneko ingurunea 

sustatzea.

Kalitatea eta Segurtasuna guztien ardura dira Kalitatearen eta Segurtasunaren Kudeaketa 
Sistemako prozeduretan ezarrita dagoen moduan.

Kalitate eta Segurtasun arloko erantzukizunak neure egiten ditut, eta neure zuzendaritzapean 
dagoen Batzorde Betearazleak horiekiko duen konpromisoa aitortzen du.

Ibilgailuen Negoziorako lan egiten duten pertsona guztiei eskatzen diet politika hau betetzen 
dela bermatzeko eta horren aplikazioa eta hobekuntza babesteko.
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