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1.

INTRODUKTION

1.1 Formål
Prysmian Group's etiske kodeks kræver, at direktører, funktionærer og medarbejdere
overholder høje standarder for forretnings- og personlig etik i udførelsen af deres pligter og
ansvar. Som medarbejdere og repræsentanter for Prysmian Group, skal vi praktisere ærlighed
og integritet i opfyldelsen af vores ansvar og overholde alle gældende love og regler
Gennem brug af Whistleblower-ordningen, kan omfattede parter give udtryk for
betænkeligheder vedrørende problemer, som defineret i punkt 1.4 "Problemtyper". De
betænkeligheder, der gives udtryk for skal bestå af oplysninger snarere end påstande eller
meninger.
Whistleblowing kan hjælpe Prysmian Group med at opdage potentielle problemer tidligt og
håndtere dem inden de forårsager stor skade. At sige noget på vegne af dem, der er i fare,
men uvidende om det, er en god handling samt en værdifuld del af
overensstemmelsesprogrammet hos Prysmian Group.
Det er Prysmian Group's forpligtelse at sikre anonymiteten af whistlebloweren, der i god tro
indberetter overtrædelser samt garantere, at whistlebloweren ikke er underlagt skadelige
konsekvenser eller repressalier af nogen art, uanset om han eller hun identificerer sig selv.
I tilfælde af tvivl om fortolkningen og anvendelsen af denne procedure, bør modtageren
kontakte Chief Compliance & Internal Audit Officer, som skal vurdere og anbefale de
passende foranstaltninger.
Enhver kan give udtryk for betænkeligheder som skitseret i nedenstående procedure. Men der
er ingen forpligtelse, og der vil ikke være nogen straf for at undlade at gøre det.
Denne Whistleblowing-politik har til formål at tilskynde til og gøre det muligt for omfattede
parter at give udtryk for alvorlige betænkeligheder inden for Prysmian Group.

1.2 Anvendelse
Denne procedure gælder for de Omfattede Parter, som defineret i afsnit 2.
1.3 Anti-gengældelse
Ingen omfattede parter, der i god tro indberetter en overtrædelse af det etiske kodeks skal
blive genstand for gengældelse. Enhver negativ arbejdshandling mod en whistleblower kan
udgøre gengældelse.
Eksempler på gengældelseshandlinger omfatter, men er ikke
begrænset til: chikane; disciplinære handlinger; tilsidesættelse af forfremmelse, ydelser eller
løn; og omplacering eller udelukkelse. Hvis en whistleblower mener, at han eller hun er blevet
offer for gengældelse, bør whistlebloweren kontakte Chief Compliance & Internal Audit Officer.
En omfattet part, der gør gengæld mod nogen, som har indberettet en overtrædelse i god tro,
vil blive behandlet som en disciplinærsag. Det samme gælder for ethvert forsætligt misbrug af
disse indberetningsprocesser.

1.4 Problemtyper
De typer af problemer, som kan indberettes gennem whistleblowing-kanalerne kan omhandle
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situationer med overtrædelser af forretningsetik som skitseret i det etiske kodeks, økonomisk
og regnskabsmæssigt bedrageri, misligholdelse af det interne kontrolsystem, chikane,
intimidering eller diskriminerende adfærd over for medarbejdere eller tredjeparter eller alvorlig
risiko, der kan true deres kolleger, den brede offentlighed, vores kunder eller virksomhedens
omdømme.
De nævnte oplysninger skal være tilstrækkeligt præcise. Simple rygter vil derfor ikke blive
taget i betragtning.
Fakta som offentlige myndigheders igangværende undersøgelser har kendskab til eller som
de efterfølgende får kendskab til, vil ikke blive behandlet efter bestemmelsen i denne
procedure.

1.5 Fortrolighedsgaranti
Identiteten af whistlebloweren og de fakta, der indberettes behandles med streng fortrolighed
under alle trin i processen.
Ved indberetning af en klage, tilskyndes whistlebloweren til at oplyse hans/hendes identitet.
På tidspunktet for oprettelsen af den første kontakt med hændelsesindberetningskanalerne, vil
whistleblowerens identitet blive holdt fortrolig på alle stadier i processen, og vil i særdeleshed
ikke blive videregivet til tredjeparter, hverken til den anklagede person eller til medarbejderens
ledelse.
Det kan være nødvendigt at videregive whistleblowerens identitet til de relevante personer, der
er involveret i eventuelle yderligere undersøgelser eller efterfølgende retssager, der opstår
som følge af den undersøgelse, der blev udført grundet whistleblower-processen.
Men hvis whistlebloweren stadig ønsker at forblive anonym, vil klagen blive accepteret af
hændelsesindberetningskanalerne.
Anonyme klager er kun forbudt i Spanien.

1.6 Ret til ekstern indberetning
Intet i denne Whistleblowing-politik forbyder en omfattet part at indberette eventuelle
overtrædelser af love eller regler til et statsligt organ eller enheder. Omfattede partier behøver
ikke forudgående tilladelse fra Prysmian Group til at foretage sådanne indberetninger eller
offentliggørelser, og er ikke forpligtet til at informere Prysmian Group om, at sådanne
indberetninger eller offentliggørelser er blevet foretaget.

1.7 Proportionalitet og nøjagtighed af indsamlede og behandlede oplysninger
Personlige oplysninger indsamles med henblik på whistleblowing-ordningen og skal være
tilstrækkelige, relevante og ikke overdrevne i forhold til de formål, hvortil de indsamles eller
viderebehandles og skal opbevares i et passende tidsrum.
De personlige oplysninger, der behandles inden for whistleblowing-ordningen bør begrænses
til de oplysninger, der er strengt og objektivt nødvendige for at bekræfte de nedlagte påstande.
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Hændelsesrapporter holdes adskilt fra andre personlige oplysninger.
Personlige oplysninger skal opbevares i overensstemmelse med gældende love.
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2.

DEFINITIONER

1

Whistleblower

En omfattet part, der afslører forseelser, påstået uærlig eller
ulovlig aktivitet, der foregår i organisationen.

2

Omfattede parter

Enhver, der udfører forretningsaktiviteter på vegne af
Prysmian S.p.A. eller ethvert af dets datterselskaber,
herunder men ikke begrænset til alle ledere, funktionærer,
medarbejdere,
agenter,
repræsentanter,
lobbyister,
praktikanter, entreprenører, leverandører og konsulenter

3

Reklamation

Oplysningerne
givet
af
whistlebloweren
hændelsesindberetningskanalerne

Hændelsesrapport

Rapporten
indeholder
oplysningerne
givet
whistlebloweren.
Rapporten
er
udarbejdet
Whistleblowing-tjenesteudbyderen.

Undersøgelsesrapport

Undersøgelsesrapporten indeholder beskrivelsen og
resultaterne af undersøgelsen udført af Internal Auditfunktionen i samarbejde med HR-funktionen og Legal
department baseret på anmodningen modtaget af
Whistleblowing committee i forhold til modtagelsen af en
Hændelsesrapport.

Kvartalsvis Whistleblower-rapport

Rapport,
som
indeholder
en
opsummering
af
hændelsesrapporten, der blev modtaget i sidste kvartal og
Undersøgelsesrapporterne, som foreslås tilsidesat af
Whistleblowing committee til de relevante Kontrolorganer.

Whistleblower-tjenesteudbyder

Ekstern tjenesteudbyder, der er uafhængig af Prysmian
Group, som modtager klagen, der modtages gennem
whistleblowing-kanalerne.
Whistleblowingtjenesteudbyderen
vedligeholder
Hændelsesindberetningskanalerne,
udarbejder
Hændelsesrapporterne og vedligeholder Whistleblowinghændelsesplatformen.

8

Whistleblower-hændelsesplatform

Sikret
informationssystemløsning,
som
leveres
Whistleblowing-tjenesteudbyderen
til
forvaltning
opbevaring af Hændelsesrapporterne.

9

Hændelsesindberetningskanaler

Dedikerede, flersprogede gratis numre og flersproget, webbaseret
selvindberetningssystem
til
rådighed
for
indberetning af en Klage.

4

5

6

7
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3.

PLIGTER OG ANSVAR

3.1 Whistleblowing Committee
Whistleblowing Committee, et tværgående internt organ bestående af Chief Compliance &
Internal Audit Officer, Chief Legal Officer og Head of Industrial Relations og Employment
Governance.
Whistleblowing committee får følgeskab af Head of Group Financial Statements for
hændelsesrapporter i anliggender vedrørende bogføring og regnskabsaflæggelse.
Whistleblowing committee undersøger og klassificerer de modtagne hændelsesrapporter og
vurderer resultaterne af undersøgelserne. Helt konkret gør Committee følgende:


Evaluerer, hvorvidt en klage er baseret på fakta og derfor kræver en undersøgelse;



Tildeler undersøgelsesaktiviteten til Internal Audit-funktionen, i samarbejde med HRfunktionen og legal department og/eller til andre relevante Virksomhedsfunktioner, og/eller
eksterne rådgivere, når det skønnes nødvendigt i forhold til den faglige ekspertise, der
besiddes.



Vurderer resultatet af undersøgelsen, der er udført af de betroede funktioner og angiver de
undersøgelsesrapporter, der skal indgå i tilsidesættelsesforslaget, som skal forelægges de
relevante kontrolorganer til godkendelse.



Vurderer enhver foranstaltning til at afhjælpe uregelmæssigheder;

3.2 Chief Compliance & Internal Audit Officer
Chief Compliance & Internal Audit Officer fungerer som formand for Whistleblowing Committee
og indkalder til mødet i Udvalget på grundlag af de modtagne hændelsesrapporter.
Chief Compliance & Internal Audit Officer's pligter omfatter:


Modtage hændelsesrapporten fra whistleblowing-tjenesteudbyderen;



Udføre de undersøgelser, der er angivet af Whistleblowing Committee;



Holde forbindelse med og koordinere med andre Virksomhedsfunktioner og/eller med
eksterne rådgivere, der er udvalgt af Whistleblowing Committee til udførelsen af
undersøgelsen;



Udarbejde undersøgelsesrapporten og indgive den til Whistleblowing Committee;



Give periodiske oplysninger om whistleblowing-relaterede anliggender til Control and Risk
Committee i løbet af deres regelmæssige møder. Oplysningerne er konsolideret i den
Kvartalsvise Whistleblowing-rapport, som omfatter de undersøgelsesrapporter, der indgår i
tilsidesættelsesforslaget.



Vedligeholde Whistleblowing-hændelsesforvaltningsplatformen og garantere, at alle
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hændelsesrapporter og relaterede undersøgelsesrapporter bliver registreret og bogført
korrekt.
For de juridiske enheder baseret i Italien, giver Chief Compliance & Internal Audit Officer også
periodiske oplysninger til den relevante Board of Statutory Auditors og til det relevante
Supervisory Board (Organismo di Vigilanza) i henhold til lovdekret 231/2001.

3.3 Control and Risk Committee, Board of Statutory Auditors og Supervisory Board
Control and Risk Committee modtager den kvartalsvise Whistleblowing-rapport fra Chief
Compliance & Internal Audit Officer med hensyn til hændelsesrapporterne modtaget gennem
whistleblowing-kanalerne og evaluerer resultaterne af undersøgelsen.
Control and Risk Committee modtager listen over undersøgte og afviste krav og kan anmode
om yderligere afklaring fra Chief Compliance & Internal Audit Officer.
For de juridiske enheder baseret i Italien, modtager den respektive Board of Statutory Auditors
og det respektive Supervisory Board i henhold til lovdekret 231/2001 (Organismo di Vigilanza)
en periodisk rapport fra Chief Compliance & Internal Audit Officer med hensyn til
hændelsesrapporterne modtaget gennem whistleblowing-kanalerne og evaluerer resultaterne
af undersøgelserne.
Bestyrelsen af Lovpligtige Revisorer for hver relevant italiensk juridisk enhed modtager
forslaget om tilsidesættelse af undersøgelserne baseret på Whistleblowing Committee forslag
eller kan anmode om yderligere afklaring fra Chief Compliance & Internal Audit Officer i
tilfælde af rapporter vedrørende årsregnskabet, regnskabsoptegnelser, interne kontroller og
revision.

4.

PROCES
Whistleblower-forvaltningsprocessen er opsummeret og beskrevet nedenfor.

4.1 Hændelsesindberetningskanaler
Klager kan indgives gennem 2 forskellige kanaler:


Prysmian Group's dedikerede gratis nummer med adgang 24 timer i døgnet i de lande, der
er relevante for Prysmian Group og tilgængelige på lokale sprog. (Liste over gratis
nummer i bilag A)



Sikkert
webbaseret
https://prysmiangroup.tnwreports.co.uk

selvrapporterende

multisprogssystem:

Tilvejebringelsen og vedligeholdelsen af disse kommunikationskanaler er garanteret af en
uafhængig ekstern tjenesteudbyder med henblik på at sikre den højeste grad af fortrolighed og
overholdelse af lokale regler.
Telefonopkald vil blive håndteret af erfarne interview-specialister, der er uafhængige af
Prysmian-organisationen.
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4.2 Forvaltning af hændelsesrapporter
De
oplysninger,
som
gives
af
whistlebloweren,
uanset
den
valgte
hændelsesindberetningskanal (hotline eller web), vil blive konsolideret i en hændelsesrapport,
som vil blive forelagt Chief Compliance & Internal Audit Officer. Chief Compliance & Internal
Audit Officer vil underrette de øvrige medlemmer af Whistleblowing Committee med henblik på
at:
1. Undersøge og klassificere hændelsesrapporter på grundlag af deres indhold;
2. Vurdere, om de grundlæggende elementer i den påståede lovovertrædelse eller forseelse
er tilstrækkelige til at bekræfte pålideligheden af de modtagne Hændelsesrapporter.
3. Foreslå tilsidesættelse af de rapporter, der tydeligvis er ubegrundede eller i "Ond Tro";
4. Indlede undersøgelsesaktiviteterne og identificere den relevante funktion eller eksterne
rådgiver, der skal inddrages.
Whistleblowing Committee mødes også jævnligt for at vurdere og gennemgå resultaterne af
whistleblowing-undersøgelsen og evaluere enhver handling, der anses for passende.
Hændelsesrapporterne arkiveres i Whistleblower-hændelsesforvaltningsplatformen, som
opsummerer alle væsentlige oplysninger i den modtagne klage og resultaterne af den
undersøgelse, der er udført af de betroede funktioner. Ansvaret for vedligeholdelse af
Whistleblower-hændelsesforvaltningsplatformen er betroet til Chief Compliance & Internal
Audit Officer, der garanterer, at alle data og oplysninger, der er indeholdt i de modtagne
rapporter behandles i overensstemmelse med de højeste standarder for sikkerhed og
fortrolighed.

4.3 Undersøgelses- og Gennemgangsprocesser
Chief Compliance & Internal Audit Officer, med støtte fra Internal Audit-funktionen, HRFunktion og legal department, udfører målrettede verifikationer i forhold til de tilgængelige
oplysninger i hændelsesrapporten, som giver mulighed for identifikation, analyse og vurdering
af eventuelle elementer, der kan bekræfte de rapporterede fakta. Internal Audit-funktionen, i
samarbejde med HR-funktionen og Legal department, sikrer, at der udføres nødvendige
kontroller: direkte på virksomhedsstrukturerne eller med personale på et passende hierarkisk
niveau, og indsamler alle relevante beviser for en objektiv vurdering.
Ved afslutningen af undersøgelserne udarbejder Internal Audit-funktionen, i samarbejde med
HR-Funktionen og legal department, Undersøgelsesrapporten for Whistleblowing Committee,
som:
1. Godkender medtagelse af tilsidesættelsesforslaget i "Den Kvartalsvise Whistleblowingrapport", der skal forelægges til godkendelse af Control and Risk Committee; eller
2. Anmoder om yderligere undersøgelser/oplysninger, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
Når tilsidesættelsesforslaget i en Undersøgelsesrapport godkendes af Whistleblowing
Committee, tilføjer Chief Compliance & Internal Audit Officer rapporten til "Den Kvartalsvise
Whistleblowing-rapport"
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4.4 Opfølgnings- og tilbagekaldsprocedurer
Anonyme kaldere vil modtage et rapportnummer, som de kan henvise til under efterfølgende
opkald, og vil blive bedt om at ringe tilbage to uger fra datoen for deres opkald. Chief
Compliance & Internal Audit Officer kan stille yderligere spørgsmål i forbindelse med
undersøgelsen
og
løsningen
af
problemet
gennem
Whistleblowinghændelsesforvaltningsplatformen.
Enhver kalder vil være i stand til at ringe tilbage til enhver tid med rapportnummeret for at
tilføje oplysninger til rapporten. Chief Compliance & Internal Audit Officer kan indgive
eventuelle relevante supplerende spørgsmål online før det planlagte tilbagekald. Spørgsmål
indsendt online vil blive tilføjet til systemet i realtid.
Hvis den anonyme kalder ringer tilbage som anvist, vil interview-specialisten stille det/de
supplerende spørgsmål og dokumentere svaret/svarene som et tillæg til den oprindelige
hændelsesrapport. Den opdaterede hændelsesrapport vil derefter blive formidlet til Chief
Compliance & Internal Audit Officer via e-mail kaldet "Tilbagekald."
Hvis den anonyme kalder ringer tilbage som anvist, og der ikke er nogen yderligere
spørgsmål, vil interview-specialisten takke kalderen og meddele ham/hende, at der ikke er
yderligere spørgsmål. Ingen yderligere tilbagekaldsordninger foretages i denne sag, selv om
kalderen opfordres til at ringe tilbage, hvis der nogensinde er yderligere oplysninger at tilføje til
rapporten.
Hvis enhver kalder ringer tilbage for at give yderligere oplysninger, vil interview-specialisten
dokumentere oplysningerne som et tillæg til den oprindelige hændelsesrapport. Den
opdaterede hændelsesrapport vil derefter blive formidlet til Chief Compliance & Internal Audit
Officer via e-mail kaldet "Tilbagekald."
Den samme proces gælder for web-indberetningskanalen.

4.5 Disciplinære foranstaltninger
Prysmian vil evaluere disciplinære foranstaltninger for ulovligt adfærd, der kan henføres til
Prysmian-personale, der opstår som følge af udførelse af undersøgelsen af whistleblowingrapporter. Så snart Whistleblowing Committee bliver underrettet om resultaterne af
undersøgelsen, vurderer de kollektivt foreslåede foranstaltninger, der bør træffes for at
implementere de disciplinære foranstaltninger, der er påtænkt af koncernen. Retssager kan
anlægges i overensstemmelse med fastlagte procedurer, hvis der er grund til at gøre det.
Foranstaltninger kan træffes mod de whistleblowers, der har handlet i "Ond Tro", eller parter,
der ved hjælp af normale kontrolaktiviteter eller gennem interne revisionsopgaver, har vist sig
at være skyldige i forseelser.

4.6 Periodisk indberetning til Kontrolorganerne
Chief Compliance & Internal Audit Officer sikrer udarbejdelse af en "Kvartalsvis
Whistleblowing-rapport". Denne rapport sendes til:
1. Medlemmerne af Whistleblowing Committee.
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2. Control and Risk Committee;
De juridiske enheder baseret i Italien, den respektive Board of Statutory Auditors og det
respektive Supervisory Board, modtager en "Kvartalsvis Whistleblowing-rapport" i henhold til
lovdekret 231/2001 (Organismo di Vigilanza).

5.

DISTRIBUTION OG VEDTAGELSE
I overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler, gælder proceduren for alle
koncernvirksomheder i alle lande.
Whistleblowing-politikken er oversat til de sprog, der anvendes til det Etiske Kodeks og lagt ud
på koncernens intranet og på Bæredygtighedsafsnittet på webstedet.
Local Compliance , for regionen/landet eller virksomhederne, er ansvarlig for at bistå de øvrige
funktioner i gennemførelsen af proceduren.
Internt kursus skal tilvejebringes for Prysmian-medarbejdere gennem E-læringsplatformen og
anden passende form for kommunikation.
*******
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BILAG A.
Land

Udbyder

Tjenestetype

Adgangskode

Begrænsninger

Argentina

ITFS

J

Australien

ITFS

M

Østrig

ATTD

0-800-200-288

Belgien

ATTD

0-800-100-10

Brasilien

ATTD

0-800-888-8288

27, E
27, A
27

Brasilien

ATTD

0-800-890-0288

04

Kina

GIS Shared
Cost

Tjekkiet

ITFS

Danmark

ATTD

800-100-10

Estland

ATTD

800-12001

Finland

ITFS

27
04
A, G, H,M

Frankrig

ITFS

M

Tyskland

ATTD

Hong Kong

ITFS

27
M

Ungarn

ITFS

A, M

Indien

ATTD

Indonesien

ITFS

Italien

ITFS

Luxembourg

ATTD

Malaysia

ITFS

A, M
04, 17
E, J

Mexico

ITFS

11, S, U

Holland

ATTD

Norge
Filippinerne

0-800-225-5288

800-201-11

0800-022-9111

ITFS
105-11

Filippinerne

Digitel

ATTD

105-11

Filippinerne

Digitel
(Tagalog)

ATTD

105-12

Filippinerne

Globe

ATTD

105-11

ATTD

105-12

ATTD

105-11

Filippinerne
Filippinerne

ATTD

105-11

Filippinerne

Philcom
(Tagalog)

ATTD

105-12

Filippinerne

PLDT

ATTD

1010-5511-00

Global

13
11, F, L

000-117

ATTD

Filippinerne

Sprog

0800-444Spansk
1517
(latinamerikansk)
1-800-48Engelsk
2597
8552141483
Tysk
8552141483

Hollandsk
Brasiliansk
portugisisk
Brasiliansk
portugisisk
Kinesisk
(mandarin)

8552141483
8552141483

Ingen
4008811484
begrænsninger
800-143J, P

Bayan

Globe
(Tagalog)
Valgmulighed
2
Philcom

Telefon

A
M
04, A
A
Ingen
begrænsninger
A
Ingen
begrænsninger
A

Tjekkisk

159
8552141483
8552141483
0800-917732
0800-904567
8552141483
800-961023
06-800-21119
8552141483
001-803-1003-2517
800-782078

Dansk
Estisk
Finsk
Fransk
Tysk
Kinesisk
(kantonesisk)
Ungarsk
Hindi
Indonesisk
Italiensk

8552141483
Tysk
1-800-81Malajisk
7955
001-855Spansk
214-1483 (latinamerikansk)
8552141483
Hollandsk
800-13180

Norsk

8552141483

Tagalog

8552141483

Tagalog

8552141483

Tagalog

8552141483

Tagalog

8552141483

Tagalog

8552141483

Tagalog

A
8552141483
Ingen
8552141483
begrænsninger
A
8552141483

Tagalog
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Filippinerne

PLDT
(Tagalog)

ATTD

1010-5511-10

Filippinerne

Smart

ATTD

105-11

Filippinerne

Smart
(Tagalog)

ATTD

105-12

GIS
International

Qatar
Rumænien

Romtelecom

Rusland

ATTD

0808-03-4288

ATTD

8^10-800-110-1011

Moskva

ATTD

363-2400

Rusland

Uden for
Moskva

ATTD

8^495-363-2400

Rusland

uden for St.
Petersborg

ATTD

8^812-363-2400

Rusland

St. Petersborg

ATTD

363-2400

Singapore

ITFS

Slovakiet

ATTD

0-800-000-101

Spanien

ATTD

900-99-0011

Sverige

ATTD

020-799-111

Thailand

ITFS

Tyrkiet

ATTD

Tunesien

Collect

Tagalog
Tagalog
Arabisk

04, 31, A
8552141483
A, D
8552141483
Ingen
8552141483
begrænsninger
22, A, D
22, A, D
A, D
M, P
27, D
27

Rumænsk
Russisk
Russisk

8552141483

Russisk

8552141483

Russisk

8552141483
800-1102171
8552141483

Russisk
Malajisk
Slovakisk
Spansk
(castiliansk)

8552141483

Ingen
8552141483
begrænsninger
03, 11, M, P
001-800-11-

Svensk
Thai

003-2517

0811-288-0001

ATTD

8000-021

Forenede Arabiske Emirater

Militær-USO
& mobil

ATTD

8000-051

Forenede Arabiske Emirater

Militær-USO
& mobil

ATTD

8000-061

Storbritannien

Tagalog

8000187

Rusland

Forenede Arabiske Emirater

Ingen
8552141483
begrænsninger
A
8552141483
Ingen
8552141483
begrænsninger
ITF22, ITF25

A
8552141483
Ingen
470-2196731
begrænsninger
8552141483
27, A
27
27
F, M

ITFS

Vietnam

Viettel

ATTD

1-228-0288

Vietnam

VNPT

ATTD

1-201-0288

32
29

Tyrkisk
Engelsk
Arabisk

8552141483

Arabisk

8552141483

Arabisk

0808-2348817
8552141483

Vietnamesisk

8552141483

Vietnamesisk

Engelsk

USA
Tjenestetype

Telefon

Fast

8772705055

Fast

VDN

korrekt amerikansk indenlandsk nummer (det amerikanske nummer vil være det samme for Canada,
Puerto Rico, Guam og De Amerikanske Jomfruøer).
8552141483 2224506 bruges som anden fases opkaldsnummer for lande, hvor ATT Direct bruges

Global
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