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Bäste Snap-on-leverantör,  
 

Snap-on har varit inriktat på att betjäna kunder, medarbetare, investerare, franchisetagare, leverantörer 
och de samhällen där vi verkar sedan 1920. Med utgångspunkt i vår grundläggande övertygelse och våra 

värderingar enligt avsnittet ”Vilka vi är” sträcker sig Snap-ons engagemang avseende personlig integritet 

och socialt ansvar till hela vår världsomspännande leverantörsbas. 
 
Integritet i vår leverantörskedja är avgörande för hur Snap-on Incorporated lyckas överlag samt din 
framgång som Snap-on-partner. 
 
I och med att jul och nyårs ledigheten närmar sig skulle jag vilja ta tillfället i akt att påminna om Snap-ons 
policy när det gäller affärsgåvor: 
 

Leverantörer får inte erbjuda eller lämna betalning, avgifter, lån, tjänster eller gåvor till någon 
person som har ett samband med Snap-on som villkor för, eller på grund av, affärer med 
Snap-on. Snap-on’s policy förbjuder inte gåvor till ett nominellt värde (under 50 US-dollar). 
Ordinarie affärsmåltider och underhållning (som till exempel sport- eller kulturevenemang), 
liksom liknande vanliga och skäliga kostnader i syfte att främja allmän goodwill är acceptabelt 
även om värdet överstiger 50 US-dollar, så länge som den affärsrelaterade personen åtföljs av 
den betalande parten.  

Snap-ons förhållningsregler för leverantörer finns på: 
https://www.snapon.com/EN/Suppliers/Supplier-Code-of-Conduct  

Uppförandekoden för leverantörer bör gås igenom med jämna mellanrum för ens egen skull. 
Leverantörer förväntas rapportera eventuella erbjudanden om bestickning från en 
affärskontakt knuten till Snap-on. Kontakta i sådant fall Snap-ons affärsetiska hjälptelefon på 
866-468-6657 eller Snap-ons vice ordförande, chefsjurist och sekreterare på adressen: 2801 
80th Street, Kenosha, WI USA, 53143. 

 
Leverantörer som ger gåvor tenderar, även om det vanligtvis är välment, att skapa besvärliga situationer 
för Snap-on, istället för att främja goodwill i affärsrelationen. Jag rekommenderar därför att Snap-on’s 
leverantörer avstår från att ge gåvor till personer som har en affärsrelation med Snap-on. 

 
Snap-on önskar dig och dina anställda en trevlig jul-ledighet. 

 
 
Med vänlig hälsning, 

 

 
Govind K. Arora 
VD, Worldwide Strategic Sourcing 
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