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HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA  
Produkty a služby 
Vážený zákazníku, stále se snažíme o zkvalitňování našich výrobků a služeb. Vyplňte nám prosím následující krátký formulář 
a zašlete jej e-mailem či jednoduše elektronicky z Vašeho mobilního telefonu nebo počítače pomocí QR kódu umístěného ve 
spodní části. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
 

Otázky 1 2 3 4 5 N 

1. 
Jak jste spokojení s dostupností informací o společnosti HUTIRA – BRNO, 
s.r.o. a o jejich výrobcích a službách? 

      

2. Jak hodnotíte dodržení termínu dodávky?       

3. Jak hodnotíte kompletnost dodávky? 
      

4. Jaká je srozumitelnost a úplnost průvodní dokumentace dodávky?       

5. Jak hodnotíte kvalitu obalů? 
      

6. Jak hodnotíte ceny našich výrobků?       

7. Jak hodnotíte zabezpečení dodávky externí dopravou? 
      

8. Jak hodnotíte komunikaci s námi v průběhu zakázky? Potvrzení objednávky?       

9. Jak jste spokojení s našimi produkty oproti konkurenci? 
      

10. 
Jak jste spokojeni s naším poradenstvím pro stanovení technických 
parametrů našich produktů/služeb? 

      

Bodování: (1 – nejlepší, 5 – nejhorší, N - nehodnoceno) 
 

A.   

Věděli jste, že skupina pod značkou HUTIRA se rozrostla o další společnost –  ATJ special a rozšířila tak svůj 
vodárenský sortiment? 

 Ano  Ano, již s nimi spolupracuji  Ne 
 

B.   Čím jsme Vás v uplynulém roce nejvíce potěšili/zklamali? 

 

C.   
Věděli jste, že kromě kontejnerových regulačních stanic, kontejnerových úpraven vody a kontejnerových pivovarů 
vyrábíme i samotné kontejnery? 

 Ano  Ne    

 
 

D.   Jaký výrobek z naší nabídky nakupujete u jiného dodavatele? Důvod? 

 

E.   

Věděli jste, že jedna ze společností HUTIRA – společnost HUTIRA green gas se věnuje komplexnímu řešení pro 
biometan?  

 Ano  Ne    

 

F. 

Se kterým naším pracovištěm spolupracujete a jak jste s ním spokojen? 1 2 3 4 

Brno - Popůvky     

Praha 
    

Skuteč     

1 – Velmi spokojen; 2- Spokojen; 3 – Nespokojen; 4- Velmi nespokojen 

 
 

Zákazník:  
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G.   

Měli jste již možnost shlédnout naše nové webové stránky www.hutira.cz, které slouží jako rozcestník a zastřešují 
celou skupinu společností pod značkou HUTIRA a produktové stránky www.hutira-brno.cz, které se detailněji 
věnují našim produktům a službám? Budeme rádi, pokud nám dáte zpětnou vazbu, jak jste se stránkami spokojeni. 

 Viděl/a jsem  Neviděl/a jsem   

 
 

Prostor pro Vaši zpětnou vazbu (co se Vám na našich webových stránkách líbí/nelíbí apod.):  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Jméno:   Datum: Podpis: 
 

Pro další nápady či podněty využijte následující řádky formuláře.  
 
 

Poznámky:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


