
 

 

 

GLOBAL KVALITETSPOLICY 

 

För Pirelli är kvalitet ett grundläggande värde som omfattar alla processer, avdelningar och 

människor. Pirelli sätter kvalitet i grunden för sin strategi för utveckling av innovativa däck och 

tjänster, som också kan möta slutkonsumentens mest specifika mobilitetsbehov (Högt värde 

strategi) och säkerställer att den implementeras genom: 

 

• skydd av hälsa, säkerhet och välbefinnande för människor på arbetsplatsen, även längs med 

leveranskedjan;  

• skydd av miljön under hela produktens livscykel;  

• förväntan, tillfredsställelse och drivkraft för att övervinna de olika förväntningarna från de interna 

och externa intressenterna, över hela världen, och dra nytta av den höga kompetensnivån och 

professionalismen hos sina medarbetare; 

• säkerheten, tillförlitligheten och höga prestanda för de produkter och tjänster som erbjuds, i 

enlighet med gällande regler och de mest avancerade nationella och internationella 

standarderna, vilket säkerställer en kontinuerlig anpassning av företagsprocesser till 

kvalitetsstandardkraven (ISO 9001 och IATF 16949 -biltillverkningssektorn -); 

• identifiering, förebyggande och hantering av olika typer av risker, i både företagsprocesser och 

längs hela värdekedjan, och förmågan att ta tillvara utvecklingsmöjligheter; 

• den ständiga utvecklingen och innovationen av produkter, tjänster, processer och system i syfte 

att uppnå högsta kvalitet och säkerställa en perfekt kundupplevelse; 

• främja sin företagskultur, inriktad på kvalitet, inkludering och etik, till det interna och externa 

samhället (intressenter) genom konstant och riktad dialog, kommunikation, motivation och 

utbildning; 

• snabba svar och samarbete med sina kunder och leverantörer i syfte att skapa gemensamt 

värde. 

 

Pirelli-gruppens kvalitetsstandarder implementeras genom att övervaka de kvantitativa och 

kvalitativa mål som ställts upp med sikte på ständiga förbättringar och genom digitalisering av 

företagsprocesser för att förbättra deras effektivitet och säkerhet. 

 

Högsta ledningen spelar en strategisk roll i det fullständiga genomförandet av denna policy, gör 

den tillgänglig för alla intressenter och säkerställer dess bredaste spridning genom att involvera 

dem i specifika kommunikations- och/eller utbildningsinitiativ, med användning av den ständiga 

tillsynen av koncernens kvalitetsavdelning. 

 

Pirelli förser sina intressenter med en kanal ("Whistleblowing Policy") dedikerad till rapportering, 

inklusive anonymt, av alla situationer som bryter mot denna policy. 
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