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हरिय सिकाऱयांनो ...
ZF इिका मौल्यवान आतण प्ररंसनीि ब्रँड करामुळवे  बनला आहवे? 

आपण आपला व्वसाि कसा करिो आतण आपली सचोटी िा गोष्ी आपल्याला पुढवे  घवेऊन जािाि आतण हवे आपल्या 
उत्ादनांपवेषिा अतधक आहवे. ZF चवे माग्त (The ZF Way) आतण तांची ित्वे आपल्याला माग्तदर्तन करिाि. ही 
आचारसंतहिा आपल्यासाठी असलवेल्या उत्तरदातित्ाच्ा ित्ाचा अर्त काि आहवे िवे स्पष् करिवे. िी लागू करून आतण 
एका तवश्ासू भागीदार म्हणून, आपण आपलवे सहकारी, ग्ाहक, पुरवठादार आतण इिर व्ावसातिक भागीदारांसोबि 
असलवेली आपली प्रतिष्ा मजबूि करिो. िी आपल्याला लोकांचा एक समूदाि म्हणून प्रतिष्ा तमळवून दवेिवे ज्ामुळवे  
असाधारण गोष्ी घडिाि आतण िवे जबाबदारीच्ा िीव्र इच्ा आतण नैतिक मानकांच्ा आधारावर नवेहमी िोग्य िवे 
करण्ाचा प्रित्न करिाि. सचोटी हा आपल्या िरासाठी आवश्यक असलवेला एक घटक आहवे.

िुम्ही कुठवे  काम करिा तकंवा िुम्ही कंपनीसाठी काि करिा िानवे काही फरक पडि नाही - चांगला तनण्ति घवेण्ाची 
आतण आपल्या आचारसंतहिवेचवे पालन करण्ाची जबाबदारी आपल्या प्रतवेकाची आहवे. ह्ामध्यवे कंपनीच्ा प्रतवेक 
पािळीवरील व्वसरापनासह प्रतवेक पूण्त-ववेळ तकंवा अध्त-ववेळ कम्तचारी, व्वसरापन मंडळ आतण पि्तववेषिी 
मंडळापियंिच्ा सवायंचा समाववेर आहवे. िसवेच, सव्त स्रांवरील ZF च्ा व्वसरापकांनी माग्तदर्तन आतण िसवेच समर्तन 
प्रदान कवे लवेच पातहजवे जवेणवेकरून तांचवे सहाय्यक िोग्य तनण्ति घवेिील. ZF िा आचारसंतहिवेचवे पालन करण्ास पूण्तपणवे 
वचनबद्ध आहवे. 

काहीववेळा िुम्हाला अरा पररससरिीचा सामना करावा लागू रकिो जवेरवे एखादी िोग्य गोष् करणवे स्पष् होि नसिवे. 
िवेरवे आपली आचारसंतहिा मदि करू रकिवे. आचारसंतहिा प्रतवेक व्क्तीनवे प्रामातणकपणवेनवे वागण्ासाठी मूलभूि 
आवश्यकिा स्पष् करिवे आतण ZF च्ा मूल्यांच्ा आकलनाचवे तवहंगावलोकन प्रदान करिवे - िवेरवे सामान्य श्वेणी ंममध्यवे 
व्वसरातपि कवे लवे आहवे - ‘आपलवे जग’ प्रामुख्ानवे अंिग्ति कामकाजांबद्दल, ‘जगामध्यवे’ बाह् परस्परसंवादांतवरिी 
आतण ‘जगासाठी’ पृथ्ीला अतधक चांगलवे बनवण्ाच्ा प्रित्नांचा अंिभा्तव आहवे. आपण बदलता पररससरिीचवे तनरीषिण 
करिो आतण तानुसार आपलवे वि्तन जुळवून घवेिो.

नवेहमी स्विःला तवचारा:

• आपल्या आचारित्ांरी ही कृिी सुसंगि आहवे का?
• ही कािदवेरीर आहवे का?
• ही आपल्या धोरणांचवे अनुसरण करिवे का?
• ह्ामुळवे  पूण्तपणवे कंपनीला फािदा होिो का – कवे वळ एक तवतरष् व्क्ती तकंवा एखाद्ा समूहाला नाही?
• माझ्ा सव्त कृिी साव्तजतनक कवे ल्यास मला स्वसर वाटू रकिवे का?

वैिसक्तकपणवे, आपण सव्तजण ZF चवे सरान तटकवून ठवे वण्ासाठी आतण ताची वृद्धी होण्ासाठी िोगदान दवेिो. कृपिा 
ही ित्तवे आत्मसाि करा आतण िी दररोज लागू करा.

Friedrichshafen, Germany, 2021.
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02
आपि  
एकमेकांहिषयी  
आदर राखतो

ZF च्ा कम्शचाऱयांमधील हिहिधता िी एक हिलक्षि संपत्ी आिे 

असवे वािावरण प्रदान कराववे ज्ामुळवे  सव्त कम्तचारी सषिम होिील, तांच्ाि एकमवेकांतवरिी 
आपुलकीची भावना तनमा्तण होईल आतण तांची पूण्त षिमिा तांच्ा िरासाठी तांच्ा कौश्यलाची वृद्धी 
करवेल िसवेच हवे सव्त ZF च्ा एकूण िरासाठी आवश्यक असिवे.

ZF च्ा कम्तचारिांची तवतवधिा ही एक तवलषिण संपत्ती आहवे. आम्ही रोजगाराच्ा सव्त पैलंूमध्यवे समान 
संधी प्रदान करण्ासाठी आतण वंर, रंग, धम्त, अनुभवाचा दजा्त, राष्ट् ीि मूळ, वंर, गभ्तधारणा ससरिी, 
तलंग, लैंमतगक अतभमुखिा, तलंग ओळख तकंवा अतभव्क्ती, वि, वैवातहक ससरिी, मानतसक तकंवा 
रारीररक अपंगत्, तकंवा कािद्ाद्ारवे  संरतषिि कवे लवेली कोणिीही इिर वैतरष्ट्वे, िसवेच कोणिीही 
अतनष् रारीररक तकंवा आगाऊ रासदिक सूचना िासह भवेदभाव तकंवा छळ िा सव्त गोष्ी ंमना प्रतिबंतधि 
करण्ासाठी वचनबद्ध आहोि. 

कृपिा सजग राहा कारण भवेदभाव आतण छळ हवे कोणताही स्वरूपाि असू रकिवे - रासदिक, 
रारीररक तकंवा दृश्य - आतण ताि तवनोद तकंवा अपरदि वापरणवे समातवष् आहवे जवे इिरांसाठी 
आषिवेपाह्त तकंवा तांना अस्वसर करू रकिवे. 

ZF आपल्या कम्तचारिांनी उदाहरणाद्ारवे  नवेिृत् कराववे आतण इिरांना अरा वि्तनाि गंुिण्ापासून 
रोखण्ासाठी िवे जवे काही करू रकिाि िवे करिील अरी अपवेषिा करिवे आतण जो कोणी सद्ावनवेची 
िक्ार करिो तकंवा अरा िक्ारीच्ा िपासणीि भाग घवेिो तातवरुद्ध सूड घवेण्ास प्रतिबंध करिो.

रिश्न: “मला असा संरय आिे की 
एका सिकाऱयाचा छळ िोत आिे – 
त्ासाठी मी काय करू रकतो?” 

उत्तर: िुम्हाला जर असवे तदसलवे, 
अनुभव आला, छळ तकंवा भवेदभाव 
झाल्याचा संरि आला असवेल िर, 
िुमच्ा व्वसरापकांना तकंवा मानव 
संसाधनांना तकंवा िुमच्ा सरातनक 
कामगार प्रतितनधी ंमना कळवा. 
आपण ह्ा वि्तनाला गांभीिा्तनवे घवेिो 
आतण सद्ावनवेनवे अहवाल दवेणार् िा 
कोणारीही सूड भावनवेनवे वागणवे िाला 
परवानगी दवेि नाही.
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03
आपि 
काळजी 
घेतो  

आपले उहदिष्ट आिे इजामुक्त काय्शसथळ आहि आपल्ा 
कारखान्ामधे् जास्ीत-जास् सुरहक्षत सुहिधा

ZF हवे प्रतवेक कम्तचारिाला एक सुरतषिि आतण तनरोगी कामाचवे वािावरण प्रदान करण्ाचा प्रित्न करिवे 
जवे नवीन उपक्म करण्ास प्रोत्ातहि करिवे आतण सषिम करिवे.

आपलवे उतद्दष् आहवे इजामुक्त कामाचवे तठकाण आतण आपल्या कारखान्यामध्यवे जास्ीि-जास् सुरतषिि 
सुतवधा. आपण आरोग्य आतण सुरतषिि व्वसरापन प्रणाली सरातपि करिो आतण दवेखरवेख करिो 
जी व्ावसातिक धोकांना मिा्ततदि ठवे विवे, आपत्ालीन ससरिी ंमना प्रतिबंधीि करिवे, िंत्रांना संरषिण 
दवेिवे, रारीररक आतण मानतसकदृष्ट्ा गरजवेच्ा असलवेल्या कामाचवे व्वसरापन करिवे आतण तनरोगी 
कामकाजाच्ा सुतवधा, तपण्ािोग्य पाणी आतण तनजयंिुक जवेवण खाण्ाच्ा सुतवधा उपलब्ध करिवे.

कामाची ससरति अरी असावी की ज्ामुळवे  कम्तचारी तनरोगी राहिील आतण तांना कोणताही प्रकारवे  
इजा पोहचणार नाही. ZF ला अरी अपवेषिा आहवे की िुम्ही आरोग्याचवे आतण सुरतषिििवेचवे तनिम 
आतण पद्धिी ंमचवे अनुसरण करून िुमची जबाबदारी पार करावी आतण उघडपणवे तकंवा गोपनीिपणवे, 
कोणताही अनपवेतषििपणानवे, वि्तवणूक (जसवे की बवेकािदवेरीर औरधांचा वापर तकंवा कािदवेरीर 
औरधांचा गैरवापर) तकंवा असुरतषिि कामाची ससरिी िांचा अहवाल िुमचवे व्वसरापक, पि्तववेषिक, 
मानव संसाधनवे तकंवा कािदवेरीर तवभाग िांना कळवा.

माझ्ािर याचा कोिता पररिाम 
िोईल?

कम्तचार् िांना धोका ओळखणवे, 
वि्तवणूक-आधाररि सुरषिा काि्तक्म, 
कामाच्ा तठकाणी अगगोनॉतमक 
सुधारणा इ. EHS तक्िाकलापांमध्यवे 
सतक्िपणवे सहभागी होण्ासाठी िसवेच 
जवेव्ा सुरतषिििवेचा प्रश्न िवेिो िवेव्ा 
एकमवेकांची काळजी घवेणवे िा सवायंसाठी 
प्रोत्ातहि कवे लवे जािवे.
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ZF ला जबाबदारीचे व्ािसाहयक हनि्शय घेण्ासाठी 
माहितीच्ा अचूक अििालाची आिश्यकता आिे

04
आपि
पारदर्शक
आिोत

तबनचूक नोमंदी ठवे वणवे आतण अहवाल दवेणवे हवे आपल्याला आपल्या कािदवेरीर 
आतण तनिामक आवश्यकिा पूण्त करण्ाि मदि करिवे. आतर्तक आतण 
कािदवेरीर सचोटी राखणवे दवेखील आपल्या प्रतिष्वेवर आतण तवश्ासाह्तिवेवर 
सकारात्मक पररणाम करिवे. आपल्यापैकी प्रतवेकाची – आपल्या कंपनीच्ा 
प्रतवेक स्रावर – कंपनीचवे सव्त नोमंदणी दस्ऐवज तबनचूक ठवे वण्ाची 
जबाबदारी आहवे.

आपण सव्तजण रवेझु्मवे, टाईम रीट आतण बवेतनतफट क्वेम फॉम्त िापासून 
िवे खचा्तचवे अहवाल, गुणवत्ता हमी रवेकॉड्त, आतर्तक अंदाज आतण तनिामक 
तववरणपत्रवे असवे कंपनीचवे नोमंदणी दस्ऐवज हािाळिो. आपण सव्त अंिग्ति 
प्रतक्िा, धोरणवे आतण सामान्यिः स्वीकृि लवेखा ित्तांचवे अनुसरण करण्ाचवे 
सुतनतचिि करिो जवेणवेकरून आपलवे सव्त व्वहार अचूकपणवे दर्तवलवे जािील. 
िुम्ही ज्ा नोमंदी ठवे विा ता प्रामातणकपणवे, अचूकपणवे आतण पुण्त करा. िोग्य 
ववेळी नोमंदी ठवे वल्यामुळवे  पूण्त फािदाच होिो.

अनवेक कम्तचारी तनितमिपणवे व्ावसातिक खचा्तची खािी वापरिाि, ज्ाचवे 
दस्ऐवजीकरण आतण अचूकपणवे नोमंद ठवे वण्ाची आवश्यकिा आहवे. 
िुम्हाला एखादा तवतरष् खच्त कािदवेरीर आहवे की नाही िाची रंका आल्यास, 
िुमच्ा पि्तववेषिकासोबि ताची िपासणी करा.

ZF ची सव्त पुस्कवे , रवेकॉड्त, खािी आतण आतर्तक तववरणवे वाजवी िपतरलाि 
ठवे वली गवेली पातहजवेि, आपलवे व्वहार िोग्यररता पारदरशीि कवे लवे पातहजवेि 
आतण ZF ची अंिग्ति तनिंत्रण प्रतक्िा आतण कािदवेरीर आवश्यकिांरी 
जुळवून घवेिलवे पातहजवेि.

नोमंद न ठवे वलवेल्या तकंवा पुस्काबाहवेरील तनधी तकंवा मालमत्ता िांना 
परवानगी तदली जाि नाही. 

व्ावसातिक नोमंदी आतण संभारणवे अनवेकदा साव्तजतनक होिाि आतण 
आपण जवे सांगिो तामधील गैरसमज टाळण्ासाठी अचूक आतण 
तवचाररील राहण्ाची काळजी घवेिली पातहजवे. हवे ई-मवेल, अंिग्ति तनववेदनवे 
आतण औपचाररक अहवालांना एकसारखवेच लागू होिाि. आपलवे दस्ऐवज 

राखून ठवे वण्ाच्ा आपल्या धोरणांनुसार आपलवे दस्ऐवज अरवा नोमंदी 
राखून ठवे वल्या पातहजवेि तकंवा नष् कवे ल्या पातहजवेि. ता धोरणांसह तानुसार, 
दस्ऐवज अरवा नोमंदी जपून ठवे वण्ाची तवनंिी कवे ल्यास, जोपियंि कािदवेरीर 
तवभाग िुम्हाला सूतचि करि नाही िोपियंि िुम्ही िसवेच जिन करून ठवे वलवे 
पातहजवे.

ZF ची ट्र स्टलाइन

आपण अतवश्ास, अवैध व्वहार, कामगारां संबंतधि असलवेलवे 
तवरि, मानवी हक्क आतण इिर मूल्यवे िांसारखवे अनुपालन 
उलं्घनवे झाल्यास तासाठी एक तननावी िक्ार तनवारण  िंत्रणा 
प्रदान करिो. सद्ावनवेनवे कवे लवेलवे सव्त दाखलवे सूडाच्ा भीिीतरवाि 
कवे लवे जाऊ रकिाि.
www.bkms-system.net/Trustline
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05
आपि हिश्ासू 
भागीदार आिोत

ग्ािक, पुरिठादार, उपभोक्ता आहि व्ािसाहयक 
भागीदार यांच्ारी असलेला तुमचा परस्परसंिाद 
हनष्पक्ष आहि रिामाहिक असािा

आपलवे पुरवठादार, ग्ाहक, उपभोक्ता आतण इिर व्ावसातिक भागीदार 
आपल्या ब्रँडवर खूप जास् तवश्ास ठवे विाि आतण आपण तांच्ा 
आपल्याकडून असलवेल्या अपवेषिा पूण्त करण्ाचा प्रित्न करिो. आपण 
तांच्ाकडवे माकके मटप्वेस टीम मेंमबस्त म्हणून पाहिो – ZF च्ा वृद्धीसाठी आतण 
िरासाठी हवे सव्त आवश्यक आहवे.

प्रामातणकपणा हवे एकिफशी कि्तव् नाही – ही एक जबाबदारी आहवे जी 
आपण आपलवे पुरवठादार आतण िसवेच व्ावसातिक भागीदार िांच्ासह 
सामातिक करिो. म्हणूनच आपण आपलवे पुरवठादार आतण व्वसाि 
भागीदार िांनी आपल्या व्वसाि भागीदार ित्तांचवे पालन करण्ाच्ा 
मिारी ठाम असणवे आवश्यक आहवे. जर िुम्ही पुरवठादार संबंधासाठी 
जबाबदार असाल िर, आम्हाला खात्री करण्ास मदि करा की आपण 
फक्त अरा पुरवठादार आतण व्ासातिक भागीदारांसोबिच व्वसाि करि 
आहोि जवे कराराच्ा िरिुदी ंमचा समाववेर करून आतण, जवेरवे लागू असवेल िवेरवे, 
अनुपालन सुतनतचिि करण्ासाठी लवेखापरीषिणाला समर्तन दवेऊन जवे िोग्य 
आहवे िवे करण्ाची आपली वचनबद्धिा सामातिक करिाि.

आपण कंपनीच्ा विीनवे पुरवठादार तनवडण्ाि गंुिलवे असल्यास, आपण 
तकमिीवर, कामतगरीवर आतण गुणवत्तवेवर तकंवा सवेवा प्रदान करण्ाच्ा 
षिमिवेवर आधाररि वसु्तनष् तनवड करि आहोि िाची खात्री करून घवेिली 
पातहजवे. खरवेदीच्ा सव्त आवश्यकिांचवे अनुसरण करा. 

ग्ाहक, पुरवठादार, उपभोक्ता आतण व्ावसातिक भागीदार िांच्ारी 
असलवेला िुमचा परस्परसंवाद तनष्पषि आतण िसवेच प्रामातणक ठवे वा. 
तहिसंबंधांमुळवे  तनमा्तण होणारवे  संघर्त तदसि असल्यास िवे टाळा, आतण 
कंपनीच्ा अिोग्य फािद्ाच्ा बदल्याि िा व्ावसातिक भागीदारांना 
काहीही दवेऊ तकंवा घवेऊ नका.

आपण पुरवठादार तकंवा व्ावसातिक भागीदारासोबि काम करि 
असल्यास, खात्री करा की तांना आपली मूल्यवे आतण धोरणवे िांची मातहिी 
आहवे आतण िवे मान्य करिाना तांची कतटबद्धिा आहवे.

ZF च्ा व्वसातिक भागीदाराद्ारवे , व्वसाि भागीदार ित्तांचवे तकंवा 
कािद्ाच्ा कोणताही घटकाचवे संभाव् तकंवा वास्तवक उलं्घन 
झालवे असल्याची िुम्हाला जाणीव असल्यास, कृपिा कॉपगोरवेट कंप्ािन्स 
तवभागाला ताची मातहिी द्ा.

प्रश्न: “नवीन तडझाइन पाट्तनर तनिुक्त करािला मी जबाबदार 
आहवे. िोगािोगानवे, एका तमत्राचा तडझाईनचा 
व्वसाि करिो - मी ताला तनिुक्त करू रकिो का?”

उत्तर: अिोग्यिवेचवे कोणिवेही पररणाम दूर करण्ासाठी आपण 
आपल्या व्वसरापकां समोर तहिसंबंधामुळवे  होणारा हा संभाव् 
संघर्त उघड करावा.

9 आचारसंहिता
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06
आपि  
हनष्पक्ष आिोत

ZF तनष्पषि आतण प्रामातणकपणवे स्पधा्त करण्ाचा प्रित्न करिवे आतण 
आंिरराष्ट् ीि अतवश्ास आतण स्पधा्त कािदवे  (Anti-trust and Competition 
Laws) िांच्ासह लागू कािदवे  आतण तनिम पूण्तपणवे मान्य करिवे. 

तवरवेरिः आपण परवानगी दवेि नाही:

• स्पधा्तत्मक करार तकंवा वास्तवक तकंवा संभाव् प्रतिस्पध्यायंरी 
तमलीभगि, ज्ामध्यवे तकंमिी तकंवा तकंमि घटक तनतचिि 
करणवे, उत्ादनवे तकंवा सवेववेचवे प्रकार तकंवा प्रमाण मिा्ततदि 
करणवे, तबड्समध्यवे हवेराफवे री करणवे तकंवा बाजाराचवे 
उपतवभाजन करणवे िासह परंिु इिकवे च मिा्ततदि नाही;

• बाजारािील अग्गण् ससरिीचा दुरुपिोग करणवे;
• अनुलंब करार जवे लागू कािद्ांचवे उलं्घन करून 

तनष्पषि आतण मुक्त स्पधा्त रोखिाि, प्रतिबंतधि 
करिाि तकंवा ताला प्रतिबंध करिाि.

आपली स्पधा्तत्मक ससरिी प्रामुख्ानवे आपल्या व्ावसातिक िराच्ा 
घटकांवर अवलंबून आहवे, तवरवेरि: उत्ज्तन कमी करणवे, वाहन सुरषिा, 
ऑटोमवेरन आतण मातहिी साठा. आपण ZF चवे ग्ाहक, पुरवठादार 
आतण स्पध्तकांरी तनष्पषिपणवे आतण आदरानवे वागलवे पातहजवे. चोरी करणवे 
तकंवा अन्यरा मालमत्तवेवर हक्क सांगणवे तकंवा मालकाच्ा संमिीतरवाि 
व्ापाराची गुप्त मातहिी तमळवणवे हवे प्रतिबंतधि आहवे.. आपण अिोग्य 
व्वहार पद्धिी ंमद्ारवे  कोणाचाही फािदा घवेऊ निवे जसवे की:

• तवरवेरातधकार प्राप्त मातहिीचा दुरुपिोग तकंवा प्रकटीकरण;
• भौतिक वसु्ससरिीचवे चुकीचवे वण्तन;
• तकंमिी आतण इिर अटी ंमवर प्रतिस्पध्यायंरी हाितमळवणी;
• रांि पद्धिीि तललाव करणवे तकंवा एका तवक्वे ताला इिरांपवेषिा 

जास् फािदा तमळवून दवेण्ासाठी मातहिी प्रदान करणवे 
िासह तनष्पषि तललाव पद्धिी ंमचवे उलं्घन करणवे.

अरा पद्धिी बवेकािदवेरीर दवेखील असू रकिाि.

ZF हवे सरकारी कामकाज आतण साव्तजतनक धोरण प्रतक्िवेिील आपला 
सहभाग काळजीपूव्तक व्वसरातपि करिवे आतण िा कामामध्यवे समन्वि 
साधण्ासाठी अंिग्ति तवभाग आहवेि. एखाद्ा गोष्ीच्ा समर्तनार्त 
धोरणात्मक तनण्ति सवगोच्च पािळीवर घवेिलवे जािाि आतण िवेरील 

फक्त मान्यिाप्राप्त कम्तचारीच िा प्रतक्िवेि सहभागी होिाि.  

गोपनीििा, बौसद्धक संपदा आतण तटकाव धरणवे िासह आपल्या 
व्वसािासाठी आतण ग्ाहकांसाठी महत्ाच्ा असलवेल्या धोरणात्मक 
चचायंमध्यवे आम्ही सहभागी होऊ रकिो. िवेरवे, आपण सरकारच्ा प्रतवेक 
पािळीवरील धोरण तनमा्ततांना आपली उत्ादनवे, आपलवे नवीन उपक्म, 
आतण आपला व्वसाि समजून घवेण्ास मदि करण्ाचा प्रित्न करिो.

आपण लॉतबंग पद्धिी ंमद्ारवे  कधीही अनुतचि फािदा 
तमळवण्ाचा प्रित्न करि नाही. 

आपल्या जागतिक तक्िाकलापांसह आतण नवीन बाजारपवेठांमध्यवे प्रववेर 
करिाना, आपण लागू व्ापार तनिमांचवे काटवेकोरपणवे अनुसरण करिो आतण 
आिाि आतण तनिा्ति तनिंत्रणवे िसवेच लागू असलवेल्या कोणताही तनबयंधांना 
तनिंतत्रि करणारवे  तनिम आतण तनिमांचवे अनुसरण करून ताचवे पालन करिो.

प्रश्न: “एका सरातनक सुप्रतसद्ध राजकारण्ाला आपल्या सुतवधांवर 
एक मीतडिाचा काि्तक्म आिोतजि करण्ाची इच्ा आहवे - मी 
ताला मंजूरी दवेऊ रकिो का?”

उत्तर: ZF पषिपािी नाही आहवे - तनण्ति िोग्य अंिग्ति तवभागाकडवे 
पाठवण्ाचा संदभ्त द्ा.

आपली नैहतक जािीि आपल्ाला अपिाद न 
करता योग्य हनि्शय घेण्ास मदत करते
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हनि्शय िा नैहतक आहि कायदेरीर आिे की नािी िा ZF चा रिते्क 
कम्शचारी आहि अहधकाऱयांसाठी माग्शदर्शक असा रिश्न असािा 

07
आपण नीतिमान  
आहोि

आंिरराष्ट् ीि अतधववेरनवे, राष्ट् ीि कािदवे  आतण अंिग्ति माग्तदर्तक ित्तांद्ारवे  
भ्रष्ाचारावर बंदी घालण्ाि आली आहवे. ZF च्ा कम्तचारिांमध्यवे तकंवा 
व्ावसातिक भागीदारांमधील कोणताही प्रकारची लाचखोरी तकंवा अनुतचि 
प्रभावाचा पररणाम करणारिा कोणताही व्ावसातिक पद्धिीला परवानगी 
दवेि नाही. कोणताही कतरि प्रादवे तरक चालीरीिी ंमची पवा्त न करिा हवे लागू 
होिवे. 

उपहाराचा उद्दवेर, व्ावसातिक मनोरंजन असो तकंवा भवेटवसू् ज्ाि ग्ाहक, 
पुरवठादार तकंवा इिर व्ावसातिक भागीदार असिील, हा सद्ावना आतण 
आतण चांगलवे काि्त संबंध तनमा्तण करणवे हा असिो आतण अिोग्य फािदा 
तमळतवणवे हा नाही .

भवेटवसू् आतण करमणूक अिोग्य असू रकिवे, जर दवेऊ कवे ली तकंवा तवनंिी 
कवे ली असली िरीही, जर िी:

• रोख तकंवा रोख रकमवेच्ा स्वरुपाि आहवेि;
• परंपरागि व्वसाि पद्धिीरी तवसंगि आहवेि;
• मूल्यामध्यवे अवाजवी आहवे का;
• ज्ाच्ाकडवे लाच तकंवा मोबदला म्हणून पातहलवे जाऊ रकिवे;
• कािद्ाचवे उलं्घन करिवे.

दवेऊ कवे लवेली तकंवा सस्वकारलवेली रोख भवेट ही प्रतिबंतधि आहवे. कृपिा िुमच्ा 
अनुपालन अतधकारिारी तकंवा कॉपगोरवेट कंप्ािन्स तवभागारी चचा्त करा 
जवेव्ा मौल्यवान भवेटवसू् तकंवा इिर भवेटवसू् अिोग्य आहवेि असवे िुम्हाला 
वाटिवे.

अवैध व्वहारांना (म्हणजवेच, तनधीचा बवेकािदवेरीर असलवेला स्तोि 
लपवण्ासाठी तकंवा असा तनधी कािदवेरीर आहवे हवे दाखवण्ासाठी व्वहार 
वापरणवे) कठोरपणवे प्रतिबंतधि आहवेि. िुम्हाला वाटि असलवेल्या कोणताही 
संरिास्पद तक्िाकलपामध्यवे अवैध व्वहारांचा समाववेर झाला आहवे असवे 
वाटि असल्यास ताची िक्ार अवैध व्वहार (Money Laundering) 

तवरोधी अतधकारिाकडवे कवे ली पातहजवे.

काही संरिास्पद तक्िाकलापांची उदाहरणवे खाली तदली आहवेि:

• रोख रक्कम दवेणवे;
• आतर्तक पररससरिीनुसार चलनांमध्यवे झालवेली अमान्य दवेिकवे  

तकंवा करारामध्यवे सूचीबद्ध कवे लवेल्यापवेषिा तभन्न असलवेलवे;
• करारामध्यवे आवश्यक असलवेल्या दवेिक दवेिकवे  

रकमवेपवेषिा तभन्न असलवेल्या दवेिक तवनंता; तकंवा
• वैिसक्तकपणवे झालवेली दवेिकवे  तकंवा जी कराराचा 

भाग नसलवेली एखादी कंपनी.

तहिसंबंधांचा संघर्त असस्त्ाि िवेिो जवेव्ा वैिसक्तक तहिसंबधांमुळवे  ZF च्ा 
तहिसंबंधांमध्यवे कोणताही प्रकारवे  हस्षिवेप होिो. जवेव्ा एखादा कम्तचारी 
एखादी कृिी करिो तकंवा ताच्ाि ताचवे तहि असिवे ज्ामुळवे  ताचवे तकंवा 
तिचवे काि्त ZF साठी वसु्तनष् आतण प्रभावीपणवे करणवे अवघड होऊ रकिवे 
िवेव्ा तहिसंबंधांचा संघर्त तनमा्तण होऊ रकिो. जवेव्ा एखादा कम्तचारी 
तकंवा ताच्ा कुटंुबािील सदसांना ZF मधील ताच्ा तकंवा तिच्ा पदामुळवे  
अिोग्य वैिसक्तक फािदा तमळिो िवेव्ा दवेखील तहिसंबंधांचा संघर्त तनमा्तण 
होऊ रकिो. प्रतिस्पधशी, ग्ाहक तकंवा पुरवठादार िांच्ासाठी एकाच ववेळी 
काम कवे ल्यानवे नवेहमीच तहिसंबंधांचा संघर्त होिो.

प्रश्न: तबझनवेस तटट् पवर, मला एक महागडवे घड्ाळ भवेटवसू् म्हणून 
तदलवे असिा, मी िवे घवेऊ रकिो का?”

उत्तर: महागड्ा घड्ाळाचा स्वीकार करिा िवेणार नाही. 
कोणिाही प्रश्न असवेल िर, िुमच्ा व्वसरापक, अनुपालन 
अतधकारी तकंवा कॉपगोरवेट अनुपालनारी चचा्त करा.

11 आचारसंहिता
नैतिक वि्तणूकसाठीची सामान्य ित्वे
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आपि 
पालन 
करतो

आपिांस उच्च मानके रिसथाहपत केल्ाचा अहभमान 
आिे आहि आपले कम्शचारी, रिहक्रया आहि उत्ादने 
यासाठी लागू कायदेरीर आिश्यकतांचे पालन करतात

आपण स्विः कािदवेरीर आतण नैतिक आचरणाच्ा सवगोच्च मानकांचवे पालन करिो आतण सुरतषिि 
आतण लागू कािदवे , तनिम आतण मानकांचवे पालन करणारी उच्च दजा्तची उत्ादनवे ििार करण्ासाठी 
आपण वचनबद्ध आहोि. 

आपली उत्ादनवे, सवेवा आतण िंत्रज्ान िांच्ा उत्ादन आतण तविरणासाठी लागू असणारिा 
आवश्यकिांची आपल्या कंपनीिील प्रतवेकानवे मातहिी करून घवेिली पातहजवे आतण समजून घवेिली 
पातहजवे अरी आमची आपल्याकडून अपवेषिा आहवे.

ZF च्ा उत्ादन अनुपालन व्वसरापन प्रणाली (PCMS) सह ZF ची धोरणवे, प्रतक्िा आतण 
संरचनांमाफ्त ि ही ित्तवे लागू कवे ली जािाि आतण आमचवे सव्त कम्तचारी आतण अतधकारी िा मानकांचवे 
पालन करिाि. 

भहिष्ासाठी योजना तयार करा

आपलवे कािदवे  जलद गिीनवे तवकतसि 
होिाि, म्हणून स्वि: भतवष्ासाठी 
मजबूि होण्ासाठी ZF च्ा मागा्तचवे (The 
ZF Way) अनुसरण करणवे महत्ताचवे 
आहवे. 

आपण (बाजारािील) एकंदर कल आतण 
तनिामक आवश्यकिा िांचा अंदाज 
अपवेतषिि करून समूह्व्ापक अनुपालन 
तवनाव्ति होईल िाची काळजी घवेिो.

12 आचारसंहिता
नैतिक वि्तणूकसाठीची सामान्य ित्वे
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आपि  
सुरहक्षतता  
राखतो 

आपि ZF ची कोितीिी गोपनीय माहिती ZF चा 
व्िसाय चालिण्ाव्हतररक्त इतर कोित्ािी 
िेतूसाठी िापरू नये हकंिा सामाहयक करू नये

ZF चवे संरषिण करण्ासाठी आम्हाला होणारिा मदिीमध्यवे आपली महत्ताची 
भूतमका आहवे. मालमत्तवेमध्यवे ZF च्ा मालमत्तवेची मातहिी (जसवे की बौसद्धक 
संपदा, गोपनीि व्वसाि िोजना, अघोतरि उत्ादन िोजना, तवक्ी आतण 
तवपणन धोरणवे आतण इिर व्ापार गुतपिवे) िसवेच रोख रक्कम, उपकरणवे, 
पुरवठा आतण उत्ादन िादी िासारख्ा भौतिक मालमत्तांचा समाववेर होिो.

ZF बद्दलची सव्त गैर-साव्तजतनक मातहिी ताच्ा गोपनीििवेच्ा 
आवश्यकिांनुसार हािाळली जावी.

• िुम्ही काि म्हणिा िवे पहा. िुम्ही कुठवे  आहाि, िुमच्ा 
आजूबाजूला कोण आहवे आतण िवे काि पाहू रकिाि तकंवा 
ऐकू रकिाि िाची जाणीव असणवे हा ZF च्ा बौसद्धक संपत्तीचवे 
संरषिण करण्ाचा एक महत्ाचा माग्त आहवे.

• आपल्या मालमत्तवेचवे रषिण करा. ZF नवे िुमच्ाकडवे सोपवलवेल्या 
मालमत्तवेचा आतण मातहिीचा मागोवा ठवे वा आतण ताचवे नुकसान, 
गैरवापर अपव्ि तकंवा चोरी टाळा.

• एक उदाहरण प्रसरातपि करा. आदर्त वि्तन हवे आपल्या मालमत्ता 
आतण मातहिीचवे संरषिण करिवे.

सावध आतण जागरूक रहा. आपली पतहली संरषिण फळी म्हणून, आपण 
मानवी संरषिणसाखळीचा भाग आहाि आतण हुरारीनवे सुरषिा तनण्ति घवेण्ास 
आतण सािबर गुन्वेगारी आतण आपल्या मूलभूि सुतवधांमध्यवे अटकाव तनमा्तण 
करण्ास समर्त आहाि.

आपल्याला काही रंका असल्यास, कृपिा ZF च्ा कॉपगोरवेट तसकुररटीसोबि 
चचा्त करा.

आपण प्रतिवेकाकडवे असलवेल्या गोपनीििवेचिा अतधकाराचा आदर करिो 
आतण आपलवे कम्तचारी, पुरवठादार, ग्ाहक आतण आपलवे व्िवहार करि 

असलवेलिा इिर सव्त भागीदारांच्ा वैिसक्तक मातहिीचवे संरषिण करिो. 
आपण अराप्रकारवे  मातहिी सुरतषिि ठवे विो, की िी कवे वळ व्ावसातिक 
हवेिूसाठी वापरली जाईल आतण आवश्यकिवेपवेषिा जास् काळापियंि ठवे वि 
नाही.

मातहिी संरषिणासाठी संपक्त :  dataprotection@zf.com

प्रश्न: “माझ्ा व्वसरापकांनी मला काही अहवाल पुन्तप्राप्त 
करण्ासाठी 
तांचा पासवड्त वापरून कंपनी तसस्टमवर लॉग इन करण्ास 
सांतगिलवे आहवे - हवे बरोबर आहवे का?”

उत्तर: नाही. पासवड्त सामातिक करणवे ZF च्ा धोरणाच्ा तवरोधाि 
आहवे. आपण आपल्या व्वसरापकांना आठवण करून द्ावी की 
मी िा प्रणालीमध्यवे आपण प्रववेर करू रकि नाही.

13 आचारसंहिता
नैतिक वि्तणूकसाठीची सामान्य ित्वे
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आपि जागरूक  
आिोत

जवेव्ा आपलवे ग्ाहक आपल्यासोबि व्वसाि 
करि असिाना, आपल्या उत्ादनांबद्दल आपण 
तांना करि असलवेल्या दाव्ांवर तवश्ास ठवे विाि.

आपलवे पुरवठादार, ग्ाहक, उपभोक्ता आतण इिर 
व्ावसातिक भागीदारांसोबि असणारवे  आपलवे 
संबंध तनष्पषि, सकारात्मक आतण फलदािी 
असलवे पातहजवेि आतण नवेहमी परस्परांवरील 
तवश्ास आतण आदर िावर आधाररि असाववेि. 
हवे नािवेसंबंध ििार करणवे ही एक सिि 
चालू असणारी प्रतक्िा आहवे आतण व्वसाि 
आचरणाच्ा उच्च मानकांसाठी कािमस्वरूपी 
वचनबद्धिा आवश्यक आहवे. िा पषिांसोबि 
होणारिा प्रतवेक संवादामध्यवे, आपण आपला 
प्रामातणकपणा आतण आपल्या मूल्यांरी असलवेली 
आपली बांतधलकी दाखवली पातहजवे.

आपण नवेहमी खरवे  बोललवे पातहजवे. आपण आपलवे 
ग्ाहक, पुरवठादार, उपभोकिा आतण इिर 
व्ावसातिक भागीदार िांना जवे काही सांगिो 
िवे सत असलवे पातहजवे, ज्ाि आपली उत्ादन 
लवेबलवे, जातहरािी आतण इिर संप्रवेरणवे िांचा 
समाववेर असवेल. कोणताही अिोग्य, फसव्ा 

तकंवा तदराभूल करणारिा पद्धिीमध्यवे गंुिू नका. 
प्रतिष्ा कतठणपणवे तजंकली जािवे आतण सहज 
गमावली जािवे.

समाज माध्यमांना हुरारीनवे वापरा आतण 
जबाबदारीनवे संवाद साधा. जर िुम्ही समाज 
माध्यमांवर ZF बद्दल भाष् करि असाल िर 
िुम्ही कंपनीच्ा विीनवे बोलि नसल्याचवे स्पष् 
करा. कंपनी, आपलवे ग्ाहक, पुरवठादार, स्पध्तक 
तकंवा इिर व्ावसातिक भागीदारांबद्दलची 
गोपनीि मातहिी कधीही समोर आणू नका आतण 
धमकी, धमकावणवे, छळवणूक तकंवा दमदाटी 
करणवे असवे काहीही पोस्ट करू नका.

माझ्ािर याचा कोिता पररिाम 
िोईल?

आपण एखाद्ा पोस्टमध्यवे ZF बद्दल 
बोलि आहाि असवे आपल्याला वाटि 
असल्यास, आपल्या व्वसरापकांरी 
तकंवा कमु्तनकवे रन तवभागारी संपक्त  
साधा जवेणवेकरून िवे प्रतिसाद दवेऊ 
रकिील आतण झालवेली कोणिीही 
हानी कमी प्रमाणाि होईल.

कोित्ािी चांगल्ा नातेसंबंधाचा आधार हिश्ास असतो

14 आचारसंहिता
नैतिक वि्तणूकसाठीची सामान्य ित्वे
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आपि  
पृथ्ीची  
काळजी घेतो

आपि पया्शिरिीय पररिामांना रोखण्ासाठी आहि कमी 
करण्ासाठी आहि अहधक हटकाऊ आहि चांगले सामाहयक 
भहिष् हनमा्शि करण्ाच्ा मागा्शने काय्श करतो

ZF मधील काि्तषिमिा लोकांच्ा जीवनाि, 
समुदािांमध्यवे आतण आपल्या पृथ्ीमध्यवे बदल 
घडवून आणिवे.

हवामान बदलातवरूद्धच्ा लढ्ाि, आपल्या 
उत्ादनांसह, आपल्यापैकी प्रतवेकाच्ा कृिी 
महत्ताच्ा आहवेि, ZF हवे उत्ज्तन कमी करण्ाि, 
हवामानाचवे संरषिण करण्ासाठी आतण सुरतषिि 
गतिरीलिा वाढतवण्ासाठी आपलवे िोगदान दवेिवे.

आपण आपलवे पुरवठादार आतण व्ावसातिक 
भागीदार िांच्ासह आतण आपल्या मूल्य 
शंखलवेसह डीकाबगोनािझवेरनच्ा उतद्दष्ांमध्यवे 
िोगदान दवेिो.

आपण आपल्या पृथ्ीच्ा नैसतग्तक अतधवासाचा 
आदर करिो आतण संसाधनांचवे संरषिण 
करण्ासाठी, पिा्तवरणीि प्रदूरण कमी 
करण्ासाठी (अपव्ि कमी करणवे आतण 
विु्तळाकार अर्तव्वसरवेची ित्वे स्वीकारणवे ) 
आतण पिा्तवरणाचवे होणारवे  नुकसान रोखण्ासाठी 
वचनबद्ध आहोि. 

राश्ि पिा्तवण संरषिणाची ही वचनबद्धिा 
आपल्या कामाचा आधार बनिवे. 

िा ित्तांनुसार, आपण पिा्तवरणासाठी अनुकूल 
उत्ादन तडझाइन करण्ासाठी, आपल्या 
व्वसाि प्रतक्िवेचा पिा्तवरणीि पररणाम कमी 
करण्ासाठी, आमच्ा उजकेमचा सदुपिोग 
आतण पिा्तवरणीि प्रित्नांमध्यवे सिि सुधारणा 
करण्ासाठी आतण स्विःला जागतिक आदर्त 
म्हणून सरातपि करण्ासाठी वचनबद्ध आहोि. 

िंत्रज्ान प्रदािा म्हणून, ZF हवे दुतम्तळ खतनजांच्ा 
वापरावर अवलंबून आहवे; िरातप, आपण तांचा 
वाटा कमी करण्ासाठी आतण गंभीर स्तोि 
प्रभावीपणवे वगळण्ासाठी आपण जवे काही करू 
रकिो िवे करण्ाचा प्रित्न करिो.

माझ्ािर याचा कोिता पररिाम 
िोईल?

संसाधनांचा जबाबदारीनवे वापर 
करून, उत्ज्तन रोखण्ासाठी 
मदि करून, पिा्तवरणीि कािदवे  
आतण तनिमांचवे पालन करून आतण 
आपला तटकाऊपणा, पुन्तवापर आतण 
पुन्तभरणच्ा प्रित्नांमध्यवे सहभागी 
होऊन आपली भूतमका पार पाडा.
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12
आपि 
इतरांचे
संरक्षि करतो

आपण हवे सुतनतचिि करिो की आपण मानवी हक्क तनिम, UN ग्ोबल 
कॉम्पॅक्टची ित्तवे आतण मान्यिाप्राप्त आंिरराष्ट् ीि श्म आतण सामातजक 
मानकवे , जसवे की ILO आतण OECD माग्तदर्तक ित्तांनुसार काि्त करिो. 

ZF हवे सव्त मानवजािीचा सन्ान आतण समानिा, परस्परांतवरिी असलवेला 
आदर, तवश्ास, सतहषु्िा आतण तनष्पषििा िाची वृद्धी करण्ावर दृढ तवश्ास 
ठवे विवे.

ही ित्तवे नवीन कम्तचारिांच्ा भरिीसाठी, वि्तमान भूतमकवे िील कम्तचारिांरी 
संवाद साधण्ासाठी आतण तांना प्रोत्ाहन दवेण्ासाठी आतण आपल्या 
कम्तचारिांच्ा व्ावसातिक पदोन्निीसाठी लागू होिाि. आपण प्रतवेक 
व्क्तीचा सन्ान, गोपनीििा आतण वैिसक्तक अतधकारांचा आदर करिो.

बळजबरी,  बंधपतत्रि, बंधनकारक तकंवा गुलाम कामगार आतण मानवी 
िस्करी सारखवे सव्त प्रकार प्रतिबंतधि आहवेि कारण िवे तांच्ा कृिी ंमना संमिी 
दवेऊ रकि नसलवेल्या लोकांचा फािदा घवेिाि.

आपण कोणताही प्रकारची आधुतनक गुलामतगरी नाकारिो, जसवे की मानवी 
िस्करी, बळजबरीची मजुरी आतण रोरक बालमजुरी. 

जवे काम मुलांचवे बालपण, तांची षिमिा आतण तांचवे भतवष् तहरावून घवेिवे 
आतण जवे रारीररक आतण मानतसक तवकासासाठी हातनकारक आहवे, जवे 
आंिरराष्ट् ीि कामगार संघटनवेनवे पररभातरि कवे लवे आहवे, िवे ZF च्ा मूल्यांरी 
तवसंगि आहवे. आपण ZF मध्यवे, नवेहमी राष्ट् ीि कािद्ामध्यवे नमूद कवे लवेल्या 
रोजगारासाठी असलवेलवे तकमान वि घवेिो.

आपलवे कम्तचारी आतण आपलवे व्ावसातिक भागीदार िांच्ाि परस्परांतवरिी 
असलवेला आदर, तवश्ास, सतहषु्िा आतण तनष्पषििा िांचवे वैतरष्ट् असलवेलवे 
वािावरण ििार करण्ासाठी आपण आपलवे प्रित्न कें मतरिि करिो. 

आपली सामातजक जबाबदारी म्हणून मानवी हक्कांचवे पालन करणवे म्हणजवे 
कािद्ाचवे तनरीषिण करणवे आतण ताचवे पालन करणवे ही बाब आहवे. आपलवे 
कि्तव् आहवे की आपण आपल्या सव्त व्ावसातिक तनण्तिांमध्यवे ज्ा 
कािद्ानुसार काि्त करिो ता कािद्ाचवे पालन करणवे. िामध्यवे पुरवठा 
साखळीिील मानवी हक्कांच्ा मुद्ांचाही समाववेर आहवे. ZF नवे कोणिवेही 
उलं्घन झालवे असिा ताची ओळख पटल्यानंिर “उपाि करण्ाची 

वचनबद्धिा” हािी घवेिली आहवे. आपण सवािंत्र्य असेंम्ी, असोतसएरनचवे 
सवािंत्र्य आतण सामूतहक सौदवेबाजीसह वाजवी काि्त पररससरिीरी संबंतधि 
तनिमांचवे पालन करून ताला पातठंबा दवेिो. आपण आपल्या जबाबदारीच्ा 
षिवेत्राि सामातजक सुरषिवेला प्रोत्ाहन दवेिो आतण मि स्वािंत्र्य आतण 
अतभव्क्ती स्वािंत्र्याच्ा अतधकाराचा आदर करिो.

आपल्या कामाचा लोकांवर काि पररणाम झाला आहवे िाचा तवचार करा. 
ZF च्ा आि तकंवा बाहवेर कोणावरही नकारात्मक प्रभाव पडू रकिो असवे 
आपल्याला वाटि असल्यास, आपल्या व्वसरापकांरी, आपल्या कामगारांचवे 
प्रतितनधी तकंवा ZF च्ा टट् स्टलाइनरी संपक्त  साधा.

ZF ला आपल्या सामातजक जबाबदारिांची जाणीव आहवे, आपण कवे वळ 
िा मानकांचवे पालन करि नाही, िर आपल्या “ZF hilft” िा पुढाकारानवे िवे 
ओलांडिो.

गुिहिरेष: परस्परांहिषयी आदर, हिश्ास, 
सहिषु्ता आहि हनष्पक्षता 

ZF hilft 

„ZF hilft“ बद्दलची अतधक मातहिी िवेरवे आढळू रकिवे: 

www.zf-hilft.de/site/zfhilft

17 आचारसंहिता
नैतिक वि्तणूकसाठीची सामान्य ित्वे

https://www.zf-hilft.de/site/zfhilft/en/home/zf_hilft.html


आपि येथे मदतीसाठी आिोत
ज्ा कम्तचारिांना उपरोक्त तनिमांचवे पालन करिाना वि्तनाबद्दल काही प्रश्न तकंवा रंका असिील िवे तांच्ा पि्तववेषिकांरी 
कधीही संपक्त  साधू रकिाि. िसवेच, िवे अनुपालन संसरवेसोबि संपक्त  साधू रकिाि तवरवेरि: अनुपालन हवेल्पडवेस्क, जवे आपल्या 
कम्तचारिांना सव्त अनुपालन प्रकरणांमध्यवे समर्तन दवेण्ासाठी उपलब्ध आहवे.

िसवेच, अंिग्ति तनिम आतण माग्तदर्तक ित्तवे अतधक स्पष् करण्ासाठी ZF कडवे पूरक दस्ऐवज आहवेि.

कॉपगोरवेट अनुपालनारी संपक्त  साधा
ईमवेल:  compliance@ZF.com

आपण ZF च्ा टट् स्टलाइनद्ारवे  अनुपालन उलं्घनासाठी एक तननावी ररपोतटयंग चपॅनवेल प्रदान करिो: 
https://www.bkms-system.net/Trustline

आपलवे कम्तचारी इंटरनवेटवर अतिररक्त मातहिी तमळवू रकिाि:
https://sl.zf-world.com/Compliance
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ZF Friedrichshafen AG
ZF Forum | Headquarters 
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen Germany

www.zf.com

https://www.zf.com
https://twitter.com/zf_konzern
https://www.facebook.com/zfgroup.global
https://www.youtube.com/channel/UCKFB9w8mLD5DcSqnYY7bVzg
https://www.xing.com/pages/zf
http://linkedin.com/company/zf-group/
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