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Karta spokojenosti zákazníka 

Děkujeme Vám za spolupráci a nákup produktů společnosti ABC s.r.o. Rádi bychom 

Vás z důvodu zkvalitňování služeb poprosili o vyplnění následující karty spokojenosti. 

Váš názor nás velmi zajímá a oceňujeme jakoukoli informaci, připomínky nebo 

jakékoliv vaše dojmy.  

Vyplnění dotazníku trvá v průměru 2 minuty 

Ohodnoťte procentuálně (0-100%)Vaši spokojenost s uvedenými očíslovanými 

parametry.  

 

Kvalita produktu 

1. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou provedení našich produktů? 

2. Jak jste byl/a spokojen s cenou produktů v porovnání s jejich kvalitou? 

3. Jak jste byl/a spokojen/a s elektrickými parametry? 

4. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou použitých materiálů? 

Rádi byste nám o kvalitě řekli něco víc? :…………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Komunikace 

5. Jak jste byl/a spokojen/a s rychlostí komunikace obchodního úseku? 

6. Jak jste byl/a spokojen/a se vstřícností a ochotou?  

7. Jak jste byl/a spokojen/a s odborností pracovníků obchodního oddělení? 

8. Jak jste byl/a spokojen/a se správností a úplností dokumentů? 

Dodatečné informace ke komunikaci: ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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Výroba 

9. Jak jste byl/a spokojen/a s potvrzeným dodacím termínem? 

10. Jak jste byl/a spokojen/a se včasností dodání? 

11. Jak jste byl/a spokojen/a s úplností dodání? 

12. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou obalu? 

Dodatečné informace ke komunikaci: ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

Reklamace a servis 

Využili jste služeb našeho servisního a reklamačního oddělení? (pokud ne, nevyplňujte) 

13. Jak jste byl/a spokojen/a s komunikací servisního oddělení? 

14. Jak jste byl/a spokojen/a s rychlostí řešení reklamace či servisu 

15. Jaká byla Vaše spokojenost s výsledkem servisu či reklamace? 

Dodatečné informace ke komunikaci: ……………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

 

Mezi následující parametry prosím ohodnoťte dle důležitosti na škále od 1 do 10b.  

Kvalita provedení produktů     Cena 

Elektrické parametry      Použité materiály 

Rychlost a kvalita komunikace     Rychlost dodání 

Dodržování termínů      Kvalita servisu 

Využíváte naše webové stránky? Je něco, co na nich postrádáte?: …………………. 

………………………………………………………………………………………... 
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Pravidelně 

Výjimečně 

Ne 

 

Nakupujete daný produkt také u konkurenčního dodavatele? (zaškrkněte jednu z 

možností) 

 

 

 

VELICE DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU A PŘEJEME HEZKÝ DEN 

 


