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POLITIKA KVALITY  
 

 

Allgene s.r.o. je zkušeným distributorem širokého spektra produktů pro in vitro diagnostiku určené zejména pro 
mikrobiologické a molekulární diagnostické laboratoře. Dále se společnost okrajově zabývá nabídkami servisních 
služeb. Vedení společnosti si uvědomuje rostoucí požadavky zákazníků na kvalitní služby, rychlé a bezproblémové 
dodávky produktů v požadovaném standardu, v dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. 
Proto je naší prioritou poskytovat služby vysoké kvality, splňující požadavky a očekávání zákazníka, s rychlým 
plněním termínů dodávek a oboustranně výhodnou cenou. Pro naplnění těchto požadavků má společnost 
zaveden systém managementu kvality a vedením společnosti je vyhlášena tato politika kvality. 

 

Základní orientací společnosti v oblasti péče o kvalitu je: 

- rozvíjet společnost se zavedeným a fungujícím systémem kvality, který bude zajišťovat trvalou kvalitu 
produkce a tím se stane vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem, u kterého bude vytvořen 
pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro vnitřní pracovníky společnosti 

- zprostředkování prodeje pouze výrobků a služeb, které splňují legislativní požadavky a přispívají ke 
kvalitní diagnostice. 

- získávání důvěry oboustrannou otevřenou komunikací a snahou porozumět vzájemným očekáváním 
 

Orientace na zákazníka: 

- spokojenost zákazníka odráží kvalitu poskytovaných služeb a výrobků  
- úkolem všech pracovníků společnosti je rychle a bezchybně realizovat požadavky našich zákazníků, 

dodávat výrobky v dohodnutém termínu a kvalitě 
- kromě kvality splňují výrobky požadavky předepisované legislativou České republiky a zemí Evropské unie 
- jsou prováděna transparentní výběrová řízení 

 

Orientace na dodavatele: 

- s dodavateli jsou budovány dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy 
 

Orientace na zaměstnance 

- vytvářet přátelské pracovní prostředí a sociální jistoty pro své zaměstnance 
- podporovat jejich seberealizaci a osobní rozvoj 
- vytvářet příznivé ekologické klima svému okolí 
- podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosažení vysoké úrovně kvality práce 
- chránit zdraví zaměstnanců účinnou prevencí 

 

Orientace na společnost 

- investice do informačních systémů a nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky i naši 
společnost 

- zaměření se na kvalitní produkty v maximální míře udržitelnosti 
 

Vedení společnosti se zavazuje:  

- dodržovat výše uvedené zásady 
- plnit požadavky zákonů a právních předpisů 
- neustále zlepšovat systém managementu kvality 
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