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Kérjük, segítse cégünk fejlődését a kérdőív kitöltésével! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben a kérdőívet később szeretné kitölteni, kérjük, küldje vissza, 

fax számunkra: (06-1) 246-6844 

postacímünkre: TS Labor Kft. 1047 Budapest, Attila utca 126. vagy  

j.marton@tslabor.hu e-mail címre 

mailto:j.marton@tslabor.hu


     VEVŐI ELÉGEDETTSÉG KÉRDŐÍV 

 2 

 

Kérjük, hogy az egyes kérdések utáni válaszok közül egyet X-el megjelölve válasszon ki! 

 

1. Milyennek értékeli logisztikai feladataink ellátását? 

 

 

Rendelések kezelése, szállítás gyorsasága, 

pontossága: 

 az általam leadott rendelések időben és teljes 

körűen megérkeznek 

 néha előfordul, hogy késve, vagy nem minden 

érkezik meg 

 gyakran későn és/vagy hiányosan érkeznek 

rendeléseim 

 

Helyettesítő termék: 

 hiány esetén egyértelmű információt kapok arról, 

milyen helyettesítő termék áll rendelkezésemre 

 nem mindig kapok  információt esetleges 

helyettesítő/csere termékről 

 egyáltalán nem szoktam információt kapni csere 

lehetőségről 

 

 

 

Hiányzó termékek: 

 ha nem kapom meg az általam kért időben az árut, 

akkor mindig kapok információt a várható 

beérkezésről 

 néha előfordul, hogy egyes szállítások idejét nem 

tudják megmondani 

 a hiányzó termékek várható beérkezéséről nem 

szoktam információt kapni 

 

Sürgős kérésekre válasz: 

 sürgős, rendkívüli kéréseimet kiemelt módon 

kezelik 

 előfordul, hogy sürgős igényemet nem tudják kellő 

gyorsasággal kezelni 

 sürgős rendeléseimre nem kapok gyors szállítást, 

illetve egyáltalán nem kezelik sürgősséggel 

 

  

2. Munkatársaink felkészültsége 

Szaktanácsadóink 

 

Kérjük, jelölje meg azon szaktanácsadóinkat, 

akikkel folyamatos kapcsolatban áll:  

 

Ádám Attila     

Dr. Balog Gábor     

Kozma Péter     

Magyar Tímea     

Pavelka Andrea     

Sasvári Ágnes     

    

 

A szaktanácsadók mobil telefonszáma: 

 akiére szükségem van, ismerem és használom 

 jó lenne, ha más terület tanácsadójának  is tudnám 

az elérhetőségét 

 nem tudom egyikőjük számát sem 

 

 

Ha telefonon keresem, 

 mindig elérhető és segítőkész 

 előfordul, hogy nem tudom elérni, de később 

általában visszahív 

 nem mindig tudom elérni és utána ő sem keres 

engem 

Ha információt kérek tőle, 

 felkészülten, pontosan válaszol 

 ha nem tudja egyből a választ utánanéz és később 

tájékoztat 

 van olyan, hogy hetekig várom a választ, majd 

megpróbálom más úton 

 

Ígéretek megtartása: 

 ígéreteik, vállalásaik mindig teljesülnek 

 néha elfelejtenek egy-egy ígéretet, de 

figyelmeztetés után teljesítik azt 

 az elhangzott ígéretek gyakran nem teljesülnek 
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Betanítások, termékinformációk 

 a szükséges és fontos információkat mindig teljes 

körűen megkapom az új termékekről (készülék, 

reagens stb.) 

 néha előfordul, hogy fontos információk 

elmaradnak a termékekkel kapcsolatban 

 az új termék megérkezését követően gyakran kell 

más forráshoz (pl. használati utasítás) fordulnunk

 

3.  Műszaki szerviz  

 

Kapcsolat a szervizzel 

 kapcsolatban állok a szervizzel (TS Labor Kft. 

által szervizelt készülék(ek)et használok) 

 nem állok kapcsolatban a szervizzel 

 

Szervizes munkatársak elérhetősége: 

 a kialakított diszpécser rendszer (központi 

telefonszám) megfelelő számomra 

 előfordul, hogy a megadott számon nem érem el 

elég gyorsan a szükséges segítséget 

 hosszas telefonálás eredményeként jutok el a 

megfelelő emberhez 

 

Szakmai felkészültségük 

 munkájukat nagyfokú precizitás és szakmai 

felkészültség jellemzi 

 szakmai felkészültségük néha hiányos, de 

tapasztalataik, meglátásaik jó irányba mozdítják a 

javítást 

 időt és néha pénzt veszítek a szakmai 

hiányosságok miatt 

 

 

Hibaelhárítás gyorsasága 

 a bejelentéstől számított reakció idő rövid és 

megfelelő 

 néha gyorsabb is lehetne a beavatkozás 

 gyakoriak a késlekedések 

 

Alkatrészek rendelkezésre állása 

 meghibásodás miatti alkatrész cserék mindig 

gyorsan és zökkenőmentesen történnek 

 előfordult, hogy a vártnál hosszabbra nyúlt a 

javítás alkatrészhiány miatt 

 gyakori, hogy nincs megfelelő alkatrész a szerviz 

raktárában 

 

Üzembe helyezés 

 a készülék üzembe helyezéskor a szervizes 

munkája (műszaki beállítások, karbantartási 

betanítás) megfelelő 

 nem kapom meg a kellő támogatást üzembe 

helyezéskor 

 még nem volt nálunk TS Labor Kft-s készülék 

üzembe helyezés 

 

4.  Problémák, reklamációk 

 

Ha gondom, problémám van a TS Labor Kft.-vel 

vagy forgalmazott termékeivel kapcsolatban: 

 a cégvezetés felé jelzem 

 a vevőszolgálathoz fordulok 

 a szerviz munkatársait keresem meg 

 szaktanácsadók felé jelzem 

 nem jelzem a TS Labor Kft-nek! 

x súlyának megfelelően kezelik, és az eredményről, 

megoldásról mindig kapok választ 

 előfordul, hogy „elveszik” egy-egy probléma, de a 

lényeges esetekben megfelelő kiszolgálást kapok 

 sokszor úgy érzem, hogy a probléma felvetése 

„pusztába kiáltott szó”, a bejelentést követően nem 

történik semmi. 
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5.  TS Labor Kft.  honlap 

 

Honlap használata 

 ismerem és használom a www.tslabor.hu oldalt 

 ismerem a honlapot, de ott a számomra fontos 

információk nem elérhetőek 

 nem ismerem a cég honlapját, de használnám 

 nem ismerem és nem is használnám a cég 

honlapját 

 

Kérjük, jelölje meg azokat a témákat, amikről a 

honlapunkról informálódna: 

 munkatársak elérhetősége 

 termékleírások, használati utasítások 

 árjegyzékek 

 MSDS dokumentumok 

 prospektusok 

 események 

 tudományos hírek, újdonságok

6.  Környezettudatosság 

 

Kérjük, jelölje meg azokat a tulajdonságokat, 

melyeket beszállító partnereinél fontosnak tart: 

 

 ésszerű anyag-, energia- és vízfelhasználás 

 szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

 környezetbarát technológiák tudatos alkalmazása 

 ISO 14001 környezet irányítási rendszer 

működtetése 

 

7.  Egyéb észrevétel, javaslat 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 
A kérdőív kitöltését, véleményét köszönjük! 

 

 

Személyes adatok (kitöltése nem kötelező): 

(kérjük olvashatóan kitölteni) 

 

Név:         Telefonszám: 

  

Intézmény:        Település:  

http://www.tslabor.hu/

