
 

 

 

 

NPS-kysely loka-joulukuu 2022, avoimista vastauksista poimittuja palautteita 

Ei mitään negatiivista 

Asiakaspalvelu. Ostotapahtuma onnistui puhelimessa ja tuote tuotiin melkein kotiovelle asti. 

Erittäin hyvä palvelu ja nopea toimitus. 

Nopea ja oikea toimitus 

Ensimmäinen tilaus. Ei ole varmuutta vielä 

Hyvä, nopea ja luotettava palvelu 

Tuote tuli nopeasti ja oli juuri sellainen, mitä mielikuvan mukaan voi odottaa.  

Toimitus oli nopea ja tilauksessa tuli kerralla kaikki 

Erittäin nopea toimitus, edulliset hinnat 

Tosi kätevä ja helppo toiminen  

Loistava palvelu. Tuote kotona jo seuraavana päivänä, hienoa! 

Sain erinomaista palvelua nopeasti. 

Tarkastaminen että tilaamani elementit on oikein tilattu ja nopea toimitus  

Toimituksen nopeus ensiluokkainen ja osto erinomainen tapahtuma. 10+ 

Nopea ja sujuva toimitus 



 

 

 

 

 

Erittäin hyvää palvelua. Kiitos siitä. 

Sain todella hyvää asiakas palvelua ja toimitus oli todella nopea. 

Koiratutka.com saa vielä ostettua 1kk tutkaohjelman. Se on tärkeää niille jotka käyttävät vain hirvijahdissa koiran seuraamiseen 

Ei tule nyt mitään mieleen. Homma toimi ja eräästä tuotteesta jouduimme vaihtamaan osan ja se toimi myös hyvin. 

Tilasin tuotteen n. 12 yöllä ja se lähetettiin makeisein kera aamulla 5 

No kaikkiin kysymyksiin ja yhteen ns. Reklamaatioonkin vastataan aina nopeasti ja asiallisesti 

Hyvä valikoima, hyvät tarjoukset, nopeat toimitukset 

Erinomainen palvelu 

Tilasin Tracker Artemiksen. Esitin puhelimessa toivomuksen pannan väristä ja sellaisena se tuli.  Varustepakettia ei ollut muilla tarjolla. 

Kohtuu hinnat, hyvät valikoimat ja erittäin nopea toimitus. 

Kaiki toimi loistavasti, myös soittoon vastattiin ja sain kysymykseen vastauksen. 

Teidän kanssa asiat hoituvat mallikkaasti. 

Hyvät ja toimivat sivut 

Erittäin hyvää asiakaspalvelua, kun mietin tutkaliivin oikeaa kokoa suomenpystykorva pennulleni. 

 

Asiantunteva maksuton puhelinneuvonta 



 

 

 

 

Etsin tuotetta ja koiratutkat.comin tuote-esittely oli laaja ja käyttökohteet hyvin esillä ja soveltuvuudet eri laitteille 

Tilasin koiratutkaan pari akkua tiistaina iltapäivällä ja torstaina aamupäivällä ne olivat jo postilaatikossa. Kiitos super nopeasta toimituksesta! 

Saatiin akut heti käyttöön hirvimetsälle.  

Kohtuullisen edullinen hinta, nopea toimitus ja nopea korjaus puutteellisen toimituksen osalta.  

Nopea toimitus 

Nopeus, selkeät ohjeet, valmis paketti. Kannattaa myös vastata sähköposteihin. 

Löyty joustavuutta. 

selkeät sivut, tuotteet tulee luvatussa aikataulussa, selkeä hinnoittelu, mutta täydellistä ei ole olemassa. 

Toimitus ja asiakaspalvelu olivat viiveettömiä ja sain tietää, missä lähetys menee Matkahuollon koukeroista huolimatta. 

Ostokset oli helppo tehdä verkkokaupassa ja toimitus oli nopea. 

Kaupan päälliset oli hyviä ja toimitus nopea 

Asiointi oli sujuvaa ja mutkatonta 

Lisätieto kenttä pyyntyyni reagoitiin välittömästi 

Sain teknistä tukea ongelmiin, maksun jälkeen.  

Hyvää ja laadukasta palvelua.Ja tapahtui nopeasti. 

Nopea ja ystävällinen vastaus reklamaatioasiaan 

 



 

 

 

 

Mielestäni palvelu oli hyvää ja hyvin neuvottiin pannan suhteen kun soittelin ja kyselin. Tilasin sen takia teiltä pannan ja varusteet. 

Kaikki meni ok, ja parasta oli pieni yllätys kun 2v tytön tytön kanssa avasimme paketin KIITOS! 

Hyvät sivut 

Koko hankintatapahtuma sujui alusta loppuun sujuvasti ilman ongelmia 

Hyvin toimiva verkkokauppa 

Ammattitaitoinen myyjä. 

Tilaus oli helppo ja erityisesti tilauksen jälkeen kysymyksiini vastattiin nopeasti ja asiakaspalvelu oli todella hyvää. 

Nopea toimitus on kyllä kova sana...sitä uskon että moni arvostaa..hinnat kilpailukykyiset..hyvät/selkeät nettisivut 

Nopea toimitus ja tuote esitetyn mukainen. Hinnoittelu normaali oli mukava saada "kuivan" paketin mukana yllätyksenä "namun. :) 

Liivi+tutka tuli valmiiksi asennettuna nopeasti perille, joka oli mielestäni erinomaista palvelua. 

Asianmukaiset hinnat, hyvä palvelu ja erittäin nopea ja täsmällinen toimitus! 

Tutkat kalliita ja mukaan lähetetään turhanpäiväistä tavaraa. Ottaisin mielummin alennuksen tutkasta. 

Puhelimessa kattava neuvonta ilman kiirettä - hyvin toimi! 

Koiratutkan kylkiäisenä oli paljon kaikkea kamaa, kelpaa aina. Muuten tuotteen alehintaan (black friday) oli sama kun muuallakin. 

Ilmoituksesta puutui virtaplugin halkaisian koko,jouduin kysymään asiaa sähköpostitse erikseen,siksi ei täysiä pinnoja... 

Kaikki toimi paremmin kuin missään muussa verkkokaupassa. 

Vaikka laitteessa oli ongelma niin hoidettiin asia kuntoon huippunopeasti 



 

 

 

 

Erittäin palvelualtis ja asiantunteva kaveri oli myymässä koiratutkaa. 

Verkkokauppa on selkeä toiminnoiltaan. Luvatut toimitusajat pitävät. Olkaa ensimmäinen sivusto joka laittaa esim koirien tutkaliivien/ takkien 

koiramallien kuvatekstiin tieto kyseisen tuotteen koosta 

Luotettava verkkokauppa 

Huippu palvelu 

Klick klick klick ja tilaus valmis. Ei mitään erikoista minkä takia suosittelisin tai en suosittelisi. Googletus ja halvimmasta päästä oleva hinta 

vaikutti ostopäätökseen. Eli ehkä hintaseuranta sivut ja hakukone optimointiin panostaa. 

Homma toimi hienosti ja paketti tuli nopeasti. Toimituksen jälkeen heräsi kysymys ja siihen sain soittamalla nopean vastauksen. Hyvää 

palvelua!  

Reklamaatio hoidettiin reilusti ja nopeasti 

Jouluviikolla tilasin tuotteet ja oli jo postin kuljetuksessa seuraavana päivänä. En olisi uskonut,että jouluksi ehti. Kiitos siitä. Pakattu myös 

viimesenpäälle. 

Suosittelisisin kaikille teitä, koska en halua ostaa suoraan trackeriltä mitään (mielestäni verkkokauppa on hyvin vaikeakäyytöinen) teillä 

ostokset on hyvin helppo tehdä 

Selkeä tilaaminen, helppo maksu, vahvistus, seuranta ja toimitus. Kaikki toimi hienosti. 

Tilauksen yhteydessä ei meinannut suostua hyväksymään postitoimipaikkaa, tästä miinus. Tilaus meinasi jäädä kesken. Toimitus oli nopea ja 

hinta tilaamalleni tuotteelle varsin kilpailukykyinen. Positiivinen kokemus 

 

 


