Politika integrovaného systému řízení
(dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016)

Společnost Z + M servis, spol. s r.o. je zaměřena na dodávky renovovaných a kompatibilních kazet realizujeme na
celém území České a Slovenské republiky. Používáním renovovaných nebo kompatibilních kazet nezatěžujete životní
prostředí.
Společnost Z + M Partner, spol. s r.o. byla založena jako zcela nová společnost v roce 2004 pod obchodním jménem
Výkup tonerů, spol. s r.o., která byla později z obchodních důvodů přejmenována. Společnost Z + M servis, spol. s r.o.
poskytuje následující služby:
renovaci tonerových a inkoustových kazet, válcových jednotek
výrobu a prodej kompatibilních tonerových a inkoustových kazet
prodej originálních tonerových a inkoustových kazet
výkup prázdných tonerových a inkoustových kazet
prodej, pronájem a zápůjčky tiskových a kopírovacích zařízení
záruční a pozáruční servis tiskových zařízení
velkoobchodní prodej renovačního materiálu
technickou pomoc
Společnost Z + M Partner, spol. s r.o. je zaměřena renovace a prodej spotřebního materiálu a poskytování služeb v
režimu náhradního plnění v následujících oborech:
renovace tonerových a inkoustových kazet, válcových jednotek a barvících pásek
výroba a prodej kompatibilních tonerových a inkoustových kazet
servis tiskových zařízení
Naší vizí je být spolehlivým partnerem našim zákazníkům. Vycházíme trvale vstříc požadavkům zákazníků na kvalitu,
technické řešení a termín poskytovaných výrobků a služeb a trvale zlepšujeme jejich technologická řešení.
Naší politikou je trvale zlepšovat systém managementu kvality a environmentálního managementu ve shodě
s normami ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem
zainteresovaným stranám.
Největším bohatstvím každé seriózní společnosti jsou její zaměstnanci. Vzhledem k neustálému vývoji a pokroku
vedení společnosti nepřetržitě usilujeme o zvyšování kvalifikace zaměstnanců, vytváření dobrých pracovních podmínek,
podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců při tomto úsilí. Environmentální systém řízení tvoří v naší
společnosti systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016.
Zavazujeme se:
Chránit životní prostředí a přírodní zdroje.
Minimalizovat negativní dopad případných havárií.
Prosazovat a užívat realizační prostředky, šetrné k životnímu prostředí.
Vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí) od dodavatelů služeb s svých
subdodavatelů.
Předcházet znečištění životního prostředí.
Dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky orgánů státní správy a místní
samosprávy.
K prosazování environmentálních zásad využívat systém vzdělávání a motivace svých zaměstnanců na
trvalém zlepšování environmentální výkonnosti společnosti.
Stanovení cílů, programů a cílových hodnot a jejich pravidelné hodnocení je základní metodou efektivního řízení.
Vedení společnosti se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky integrovaného systému managementu vytvoří všechny
potřebné podmínky. Podporujeme a vyžadujeme aktivní účast zaměstnanců a spolupracovníků při realizaci této politiky
ISŘ.
V Ostravě, dne 16.1.2017
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