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1. Sissejuhatus 
 

Consolis suhtub kõigisse tarnijatesse austusega ning pakub 
arusaadavaid ja õiglaselt läbi räägitud lepingutingimusi. Me 
tugineme kolmele nn sambale: dialoog, professionaalsus ja 
lubaduste täitmine. Püüdleme tarnijatega pikaajaliste suhete 
loomise poole, et kujuneks partnerlus, mis on seaduslik, eetiline 
ja vastastikku kasulik. Meie lepingute sõlmimise protsess on 
erapooletu ja me kasutame tarnijate valikul ainult seaduslikke, 
ärihuvidest lähtuvaid kriteeriume.  

Consolises käitutakse üksteise, tarnijate, klientide, partnerite ja keskkonna suhtes ausalt, erapooletult 
ja lugupidavalt ning täidetakse oma kohustusi nagu igas vastutustundlikus ettevõttes. Me eeldame 
sama kõigilt oma tarnijatelt.  
 

Eeldame, et tarnija järgib siinse tegevusjuhendi põhimõtteid ise ning tagab, et sarnaseid 
põhimõtteid austavad ka tema enda tarnijad ja alltöövõtjad. 

1.1. Kellele on tarnija tegevusjuhend mõeldud?  
Tarnija tegevusjuhendi eesmärk on määrata miinimumnõuded meie tarnijatele, nende töötajatele ja 
ettevõtetele, alltöövõtjatele, turustajatele, edasimüüjatele, müügiesindajatele, vahendajatele, 
konsultantidele, ühisettevõtete partneritele ning teistele äripartneritele (edaspidi: tarnijad).  

Lisaks õigusnormide järgimisele ja lepinguliste kohustuste üldisele täitmisele peavad tarnijad alal 
hoidma meie peamisi põhimõtteid ja järgima seda tarnija tegevusjuhendit. Tarnija tegevusjuhendi 
eiramine toob kaasa kõigi äri- ja lepingusuhete lõpetamise Consolisega, ilma et see piiraks Consolise 
muid õigusi.  

Me eeldame, et tarnija lubab Consolisel nõudmisel kontrollida siinse tegevusjuhendi täitmist, nagu 
on kirjeldatud punktis 1.5. 

1.2. Tarnija tegevusjuhendi alused 
Tarnija tegevusjuhend tugineb meie põhiväärtustele, säästva arengu lubadustele ning 
rahvusvahelistele ja riiklikele õigusnormidele. See on kooskõlas nii ÜRO globaalse kokkuleppe kui ka 
muude rahvusvaheliste eetikasuunistega.  

Meie väärtused suunavad meid olema rangelt eetilised ning tegema äri vastutustundlikul ja kestlikul 
moel. Me eeldame sama oma tarnijatelt.  
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1.3. Väärkäitumisest teatamine 
Kui saate teada olukorrast, mis võib hõlmata tarnija tegevusjuhendi või kehtivate õigusnormide 
rikkumist, saate sellest teatada Consolise kontserni teavituskanali kaudu. 

 

Teavituskanal 

Me ergutame tarnijaid teatama käitumisest, mis on 
nende arvates vastuolus Consolise tarnija tegevusjuhendi, 
eeskirjade või kehtivate õigusnormidega. Kõigist 
võimalikest probleemidest tuleb teatada Consolise 
teavituskanali kaudu. Tegemist on kolmanda isiku 
osutatava teenusega, mis on kättesaadav kõigis keeltes. 

Kontaktisikud leiate lk 12. 

 

Consolis käsitleb kõiki teateid mõistliku konfidentsiaalsusega olenevalt kohalikest õigusnormidest, 
Consolise eeskirjadest ja vajadusest põhjaliku uurimise järele. Me uurime kõiki teateid kohe ja 
põhjalikult kooskõlas kehtivate õigusnormidega.  

Eeldame teilt kui Consolise tarnijalt, et kasutate oma organisatsioonis samaväärset 
aruandlussüsteemi, mis on kooskõlas kehtivate õigusnormidega.  

1.4. Kättemaksu keeld 
Consolis ei maksa kätte kellelegi, kes väljendab heas usus muret tarnija tegevusjuhendi või kehtiva 
õigusnormi võimaliku rikkumise pärast.  

Samamoodi ei tohi teie kätte maksta ega lubada kättemaksu kellelegi, kes on heas usus 
väärkäitumise kahtlusest või faktist teada andnud.  

1.5. Auditeerimine 
Tarnija peab lubama Consolisel (või Consolise volitatud kolmandal osalisel) kontrollida vastavust 
tarnija tegevusjuhendi nõuetele kas dialoogi, teabe avalikustamise või juhul, kui Consolis peab 
vajalikuks, tarnija tegevuse auditeerimise kaudu. Iga selline audit peab arvestama tarnija huvi 
häirimatult tegutseda ega tohi olla vastuolus tarnija seadusest tulenevate ega lepinguliste 
kohustustega. 

Kui Consolis leiab, et tarnija ei tegutse siinse tegevusjuhendi järgi, täpsustatakse, millised 
probleemid vajavad lahendamist või asjaolud parandamist. Tarnija peab seejärel viivitamata võtma 
parandusmeetmed ja esitama tehtu kohta küllaldased tõendid. Consolis jätab endale sellegipoolest 
õiguse tühistada pooleliolevad tellimused, katkestada edasised tellimused ja lõpetada tarnijaga 
sõlmitud põhileping, kui viimane rikub oluliselt tarnija tegevusjuhendit või keeldub 



   

Lk 5 Consolise tarnija tegevusjuhend © 2022 Consolis – eesti keel  

 

 

parandusmeetmete võtmisest. Kui Consolise ja tarnija vahel sõlmitud põhileping, mille lahutamatu 
osa siinne tarnija tegevusjuhend (lisana või viitena) moodustab, käsitleb lepingu lõpetamist 
tegevusjuhendist erinevalt, nõustuvad mõlemad lepinguosalised sellegipoolest, et tegevusjuhendi 
rikkumist võib pidada põhilepingu oluliseks rikkumiseks, mis annab Consolisele õiguse põhileping 
lõpetada. 

Samamoodi peate hindama oma tarneahelat siinse tegevusjuhendi põhimõtete järgimise suhtes ja 
korraldama oma tarnijatele kas äritegevuse ühe osana või Consolise nõudmisel auditeid.  

2. Nõuetekohasus 
 

Meie tarnija peab hoidma end kursis siinses tegevusjuhendis mainitud valdkondadega seotud ja 
tarnija tegevusele kehtivate riiklike õigusnormide ning asjaomaste rahvusvaheliste eeskirjade ja 
konventsioonidega ning nende nõudeid täitma. Kui tarnija tegevusjuhendi nõuded on kohalike 
õigusnormide omadest rangemad, tuleb lähtuda tegevusjuhendist. Tegelike või võimalike 
vastuolude korral tarnija tegevusjuhendi ja kehtivate õigusnormide vahel peab tarnija Consolist 
teavitama. 

3. Tervis, ohutus ja heaolu 
 

Äri tegemisel on meie visioon ja eesmärk, et töötajate, 
töövõtjate, tarnijate ega klientidega ei juhtuks ühtki õnnetust. 
Kui arvestame kõikjal äritegevuses tervise ja ohutusega, siis 
kaitseme oma töötajaid, kasvame säästvalt ja kiirendame 
tootlikkuse kasvu, tagame vastavuse kõikidele kohaldatavatele 
eeskirjadele ning arendame tehnoloogiat, mis toetab 
ümbritseva maailma säästvat arengut.  

Meie tarnija peab järgima kõiki tervishoiu- ja ohutusalaseid 
õigusnorme ning piirama töötajate kokkupuudet võimalike tervise- ja turvaohtudega, kasutades 
kohaseid süsteeme ja kontrollimehhanisme, sh nõuetekohast projekteerimist, tehno- ja 
halduskontrolli, ennetavat hooldust, ohutuid tööprotseduure, lihtsaid ning juurdepääsetavaid 
aruandlus-, side- ja tugikanaleid ning selliste süsteemide ja kontrollimehhanismide aktiivset seiret. 
Tarnija peab määrama, kes vastutab tema organisatsioonis tervishoiu ja ohutuse eest. 

Me eeldame, et tarnija teeb meiega koostööd, et tagada tervislik ja ohutu töökeskkond ning 
koolitada küllaldaselt kõiki töötajaid ja asjassepuutuvaid kolmandaid osalisi, et nad võiksid ohutult 
töötada. Tarnija peab tagama külastuste ajal tööplatsi nõuete täieliku järgimise. Meie tarnija 
töötajatel peab olema õigus keelduda tööst, kui neil on alust uskuda, et see kujutab endast otsest ja 
tõsist ohtu nende tervisele ning ohutusele.  
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Tarnija peab meid viivitamata teavitama tervise- ja ohutusalaste õigusnormide rikkumisest või 
sellesisulisest kahtlusest, mis mõjutab või võib mõjutada koostööd Consolisega või siinse 
tegevusjuhendi järgimist. Samuti tuleb meid viivitamata teavitada meie tööplatside ja -kohtadega 
seotud tervise- ja ohutusalastest õnnetustest.  

4. Õiglased töötingimused 
 

Consolis soovib töötajaid kaasata ja motiveerida, pakkudes 
neile võrdseid võimalusi ja õiglasi töötingimusi. Mitmekesisus 
ja võrdsus on kogu organisatsioonis esikohal ning kajastuvad 
kõiges alates värbamisest kuni arenguvestluste ja karjääri 
kujundamiseni.  

Me oleme võtnud oma kohuseks pakkuda võrdseid võimalusi 
kõigile olenemata rassist, rahvusest, kodakondsusest, 
usutunnistusest või veendumustest, soost, seksuaalsest sättumusest, soolisest identiteedist või 
väljendusest, vanusest, puudest, perekonnaseisust ja muudest omadustest. Sama ootame oma 
tarnijatelt. 

Meie tarnija peab olema teadlik oma tegevuse, toodete või teenustega otseselt seotud mõjust 
inimõigustele ja sellega tegelema. Consolis ei kasuta lapstööjõudu ega seaduse silmis alaealisi 
töötajaid. Ka tarnija peab töötama selle nimel, et vältida lapstööjõu ja seaduse silmis alaealiste 
töötajate kasutamist oma tegevuses ja tarneahelas ning tagama noortele töötajatele seadusjärgsed 
töötingimused. 

Teie kohus Consolise tarnijana on: 

• veenduda, et teie tegevus ei hõlma sunnitööd; 

• tunnustada ja austada töötajate ühinemisvabaduse, ametiühingusse kuulumise ning 
kollektiivläbirääkimiste õigust; 

• maksta elamisväärset palka, s.t vähemalt seadusjärgset või tööstusharu standardset 
miinimumpalka (olenevalt sellest, kumb on suurem), mis on igal juhul arvutatud 
sissetuleku põhjal, mida üksikisik peab teenima, et oleks tagatud põhivajaduste 
rahuldamine ja täielik osalemine ühiskonnaelus;  

• tagada, et tööaeg ei oleks ülemäärane, järgiks kehtivaid õigusnorme ja kollektiivlepinguid 
ning et ületunnid tasutaks nende dokumentide alusel; 

• tagada, et kõik tegevusjuhendid ja korrad on kirjalikus vormis ning nende alusel tehtud 
toimingud ja võetud distsiplinaarmeetmed pannakse kirja; 
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• austada kõiki inimõigusi ja olema nõuetekohaselt hoolas, et vältida ja lahendada 
võimalikku kahjulikku mõju. 

5. Diskrimineerimise ja ahistamise keeld  
 

Meie tarnija peab austama iga töötaja isiklikku väärikust, privaatsust ja õigusi ega tohi lubada 
mistahes kehalist ega vaimset ahistamist ega väärkohtlemist, mis väljendub verbaalselt või 
mitteverbaalselt. Meie tarnija peab keelama käitumise, keelekasutuse ja kehalise kontakti, mis on 
seksuaalse, sunniviisilise, ähvardava, solvava või ekspluateeriva loomuga.  

Meie tarnija ei tohi kedagi värbamise ega tööelu kestel ebaõiglaselt diskrimineerida, ei aktiivselt ega 
passiivse toetusega, vanuse, rahvuse või etnilise päritolu, usutunnistuse, poliitiliste tõekspidamiste, 
seksuaalse sättumuse, soolise identiteedi või eneseväljenduse, kehaliste võimete või seaduse või 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonidega kaitstud mistahes muu omaduse alusel.  

6. Kliima ja keskkond 
 

Consolise jaoks on säästev areng pikaajaline lubadus. Oleme 
veendunud, et meie kasv ja konkurentsivõime on lahutamatult 
seotud elutingimuste kvaliteediga seal, kus me tegutseme, ning 
majandus ei saa säästvalt areneda, kui keskkonnaga ei 
arvestata. 

Meie tarnija peab järgima kõiki keskkonnaalaseid õigusnorme 
ning töötama välja ja juurutama riskipõhise lähenemisviisi, 
mida ta kasutab, et vähendada oma tegevuse, toodete ja teenuste negatiivset keskkonnamõju.  

Meie tarnija peab kasutama ressursse tõhusalt ja tagama küllaldase jooksva kontrolli, et vähendada 
negatiivset keskkonnamõju.  

Meie tarnija peab kasutama ettevaatusabinõusid kohe, kui on alust arvata, et mõni toiming võib 
kahjustada keskkonda või rahvatervist, ning püüdma arendada ja soodustada oma toodetes, 
protsessides, disainis ja materjalivalikus keskkonnasäästlikke tehnikaid.  

Teie kohus Consolise tarnijana on: 

• määrata oma organisatsioonis vastutus järelevalve ja muude keskkonnaküsimuste eest 
ning tagada, et teie töötajatel oleksid keskkonnaprobleemide lahendamiseks kohased 
teadmised, oskused ja vahendid;  
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• püüda edendada ja parandada oma ärimudelite, tootekujunduse ja tegevuse kaudu 
ringmajandust; 

• käsitleda keskkonnarikkumisi ja -kaebusi süsteemselt ning teatada neist pädevatele 
asutustele, samuti registreerida kirjalikult kõik kehtivate õigusnormide ja eeskirjade alusel 
tehtud toimingud ja võetud distsiplinaarmeetmed.  

 

7. Vara kaitse 
 

Consolisel on eri kujul vara – füüsilist, elektroonilist, rahalist ja mittemateriaalset. Olgu tegemist 
ettevõtte sülearvuti, kaubamärgi, rajatise või hoonega – me eeldame kõigilt, sh tarnijatelt, 
heaperemehelikku suhtumist. 

Me eeldame, et tarnijad austavad Consolise ja ettevõtte huvirühmade vara. Tarnija tohib 
Consolisele või teistele kuuluvat vara kasutada ainult juhul, kui tal on selleks nõuetekohane luba, 
ega tohi varastada. 

8. Konfidentsiaalsus 
 

Nagu kõik organisatsioonid, sõltume ka meie oma äriotsustes ja 
igapäevategevuses informatsiooni kasutamisest ja jagamisest 
ning vahetame oma tarnijatega teavet. Me peame tagama, et 
loome, kasutame ja kaitseme seda teavet vastutustundlikult, 
eriti juhul, kui tegemist on isikuandmete (vt p 9.5), tundliku 
äriteabe või intellektuaalomandiga, kuulugu see meile või 
kellelegi teisele.  

Me eeldame, et tarnija austab Consolise ja selle huvirühmade konfidentsiaalset teavet ning võtab 
mõistlikke abinõusid, et ennetada taolise informatsiooni avalikustamist töö käigus isikutele, kes 
seda ei vaja ja kel puudub sellega tutvumiseks luba. 

9. Ärieetika 
 

9.1. Korruptsiooni ja altkäemaksu keeld 
Oleme võtnud kohuseks teha äri täiesti ausalt. Mistahes korruptsiooni ja altkäemaksu vormid on 
keelatud. Meie tarnija peab tegema äri ja tagama, et kõik tema tarneahelas teeksid äri ausalt ega 
lubaks mingisugust altkäemaksu ega korruptsiooni. 
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Teie kohus Consolise tarnijana on: 

• mitte kunagi küsida, vastu võtta, maksta, pakkuda ega heaks kiita altkäemaksu otseselt ega 
kaudselt mistahes asjaoludel. See tähendab, et te ei püüa mitte kunagi Consolise töötajat, 
klienti, riigiametnikku (sh välisriigi ametnikku) ega mistahes muud füüsilist või juriidilist 
isikut sobimatult mõjutada ega altkäemaksuga ära osta;  

• mitte püüda pakkuda ega teha hõlbustavaid makseid ega lubada teistel pakkuda ega teha 
selliseid makseid teie nimel;  

• töötada välja süsteemid, kontrollimehhanismid ja selged korrad, et tuvastada oma 
ettevõttes ning tarneahelates korruptsiooni ja altkäemaksu ohtu ning võtta vajalikke 
meetmeid, et vältida korruptsiooni ja altkäemaksu. Ennetusmeetmed hõlmavad mh 
järgmist: küllaldane väljaõpe, arusaadavad side- ja aruandluskanalid ning süsteemide ja 
kontrollimehhanismide aktiivne seire. 

9.2. Külalislahkus ja kingitused 
Me ei küsi, võta vastu, paku ega kiida heaks külalislahkust ega kingitusi, mis võivad meie või meie 
klientide või teiste koostööpartnerite äriotsuseid sobimatult mõjutada või jätta sellise mõjutamise 
mulje.  

Teie kohus Consolise tarnijana on: 

• mitte pakkuda ega võtta vastu külalislahkust ega kingitusi, mis võivad teie või Consolise 
äriotsuseid sobimatult mõjutada või sellise mõjutamise mulje jätta;  

• mitte tasuda Consolise esindajate reisi- või majutuskulu, kui nad teid külastavad, ega 
pakkuda neile ülemääraseid kingitusi, külalislahkust või meelelahutust, v.a äriüritusega 
otseselt seotud mõõdukas ja mõistlik toitlustamine. 

9.3. Aus konkurents 
Aus konkurents tagab ausa turu. See tagab kõige paremate ja uuendusmeelsemate toodete ning 
teenuste kättesaadavuse turul madalaimate hindadega. Selleks, et Consolis saaks konkureerida 
seaduslikult ja ausalt, seirame pidevalt oma tegevust ega luba konkurentsivastast käitumist.  
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Teie kohus Consolise tarnijana on: 

• pidada lugu ausa konkurentsi tagamise ja monopoli vältimise õigusnormidest, tagada oma 
tarneahelate nõuetekohasus ja mitte teha hindade kindlaksmääramise või turu jagamise 
kokkuleppeid; 

• mitte osaleda pakkumiste võltsimises dumpingu, täiendava või varjatud pakkumise, 
pakkumiste rotatsiooni või muude võtete abil, mis piiravad ausat konkurentsi. 

9.4. Huvide konflikt 
Oma maine kaitsmise kohustuse tõttu peame vältima sobimatuid huvide konflikte ning tegutsema ja 
otsustama alati oma tööandja huvides. Huvide konflikt tekib, kui isiklikud huvid segavad või 
paistavad segavat töö erapooletut tegemist. See võib olla seotud külalislahkuse ja kingituste, 
heategevuse, poliitika toetamise, sponsorluse või isiklike suhetega.  

Me ootame tarnijatelt Consolisega samaväärset käitumist ja äri tegemisel huvide konflikti vältimist.  

Ootame, et tarnija teavitaks Consolist igast tuvastatud olukorrast, mis kujutab või võib kujutada 
suhetes Consolisega huvide konflikti.  

9.5. Isikuandmete kaitse üldmäärus 
Meie tarnija peab järgima kõiki andmekaitse õigusnorme ja kasutama isikuandmeid üksnes juhul, kui 
see on õiguspäraste ärieesmärkide täitmiseks vajalik. 

Teie kohus Consolise tarnijana on: 

• tagada isikuandmete kaitsmisel, edastamisel ja säilitamisel ning neile juurdepääsul 
vastavus õigusnormide ja direktiivide nõuetele. See tähendab eelkõige isikuandmete kaitse 
üldmääruses (GDPR, (EL) 2016/679) kehtestatud nõudeid;  

• tagama isikuandmete mistahes kujul töötlemisel nende privaatsuse ja turvalisuse 
tagamiseks alati kohased elektroonilised, administratiivsed, füüsilised ja tehnilised 
kontrollimehhanismid ning järgima isikuandmete mistahes viisil kasutamise korral 
(sealhulgas isikuandmete töötlemisel, edastamisel, säilitamisel, salvestamisel, 
registreerimisel ja kustutamisel) kõiki kehtivaid õigusnorme. 

Tarnija peab teatama meile igast õigusnormi rikkumisest või selle kahtlusest seoses Consolise või 
selle töötajate andmetega. 

9.6. Kaubandusnõuded: sanktsioonid 
Kaubandusnõuded hõlmavad eeskirju, mis reguleerivad kaupade ja teenuste importi, eksporti ja 
riigisiseseid tehinguid, samuti rahvusvahelisi sanktsioone ja kaubanduspiiranguid. 
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Consolise kontsern teeb äri, järgides täiel määral kõiki kehtivaid õigusnorme, sh kaubanduspiiranguid, 
majandus- ja finantssanktsioone ning kaubandusembargosid, mille on kehtestanud ÜRO 
Julgeolekunõukogu, Euroopa Liit või mistahes muud riiklikud või riikideülesed asutused, millel on 
võim riikides, kus Consolis tegutseb. 
 
Me eeldame, et meie tarnijad järgivad (ja tagavad, et nende tarneahelad järgivad) kõiki selliseid 
õigusnorme. 

Lisaks on teie kohus Consolise tarnijana  

• mõista, et Consolis peab ettevõtteväliseid isikuid tundma ja te avaldate, kes on 
Consolisega äri tegemise tegelikud kasusaajad; 

• mõista, et Consolis jälgib valvsalt riike ja ettevõtteväliseid isikuid, kes võivad sattuda 
sanktsioonide nimekirja või kellel võib olla mõnes sanktsioneeritud riigis seotud ettevõte. 

Tarnija peab meile teatama igast õigusnormi rikkumisest ja selle kahtlusest seoses siinse 
tegevusjuhendiga. 

9.7. Rahapesu tõkestamine 
Rahapesu leiab aset, kui kuritegevusest saadud tulu varjatakse seaduslike äritehingute taha või kui 
seaduslikku raha kasutatakse kuritegevuse, sh terrorismi, toetamiseks.  

Meie tarnija ei tohi osaleda ühelgi kujul rahapesus ja peab alati järgima kõiki kohaldatavaid 
rahapesu tõkestamise õigusnorme.  
 
Teie kohus Consolise tarnijana on: 

• järgida oma äripartnerite taustinfo kogumiseks õigusnormidega kehtestatud nõudeid; 

• tagada, et teie äritehingud ei hõlma kuritegelikul viisiil saadud rahalise tulu või vara 
omandamist, kasutamist ega valdamist; 

• teatada kohe, kui teil on teavet või kahtlus, et vastaspool osaleb seoses Consolise 
tehinguga rahapesus; 

• säilitada ja avaldada andmeid oma äritegevuse, äriühingu struktuuri, majandusolukorra ja -
tulemuste kohta arusaadavalt, täpselt ning kooskõlas kehtivate õigusnormidega. 

 
 

  



   

Lk 12 Consolise tarnija tegevusjuhend © 2022 Consolis – eesti keel  

 

 

10. Kuhu teatada? 
 

 

 Kontserni peajurist  
Emmanuelle Cochard 
emmanuelle.cochard@consolis.com 

 

Consolise teavituskanali veebilehed 

• https://consolis.ethicspoint.com (arvutis) 

• https://consolismobile.ethicspoint.com (mobiilis) 

Consolise teavituskanali telefoninumbrid 

Taani: 80 830 656 Egiptus: vt 1. märkust Eesti: 8000 044 629 

Soome : 0800 416 154 Prantsusmaa: 0 805 985 536 Saksamaa: 0800 1803 960 

Ungari: 8008 8550 Indoneesia: 0800 1401 897 Läti: 8020 5327 

Leedu: 880 030 435 Madalmaad: 0800 0232 878 Norra: 8006 2435 

Poola: 800 005 047 Rumeenia: 0800 890 421 Hispaania: 900 876 288 

Rootsi: 020 088 0015 Tuneesia: vt 2. märkust  

 

1. märkus. Egiptuses helistage järgmistel numbritel: 2510-0200 (Kairo), 02-2510-0200 (väljaspool 
Kairot), 02-2510-0200 (mobiiltelefon kogu Egiptuses). Inglismaa otsenumber: 844 979 4904 

2. märkus. Tuneesias helistage järgmiselt. Välisliinilt helistage kohalikule operaatorile. Küsige 
alloleval numbril vastuvõtja kulul kõnet Ameerika Ühendriikidesse. Kontaktikeskus võtab ingliskeelse 
automaatsõnumiga vastu kõik vastuvõtja kulul kõned. Tuneesia otsenumber: +1 704 526 1125 

mailto:emmanuelle.cochard@consolis.com
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