
 

 

 

 

NPS-kysely heinä-syyskuu 2022, avoimista vastauksista poimittuja palautteita 

 

Ammattitaitoa löyty ja palvelu tosi hyvää 

Asiantunteva, nopea ja hyvä palvelu 

Asiointi onnistui helposti ja tilauksen toimitus oli nopeaa. 

Asointi oli sujuvaa ja mutkatonta 

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

Erinomaista asiakaspalvelua ja todella nopea toimitus. Uusi panta tuli vuorokauden sisällä. 

Erittäin hyvää palvelua. Kiitos siitä. 

Erittäin mukavaa asiakaspalvelua, ja hyviä vinkkejä tuli kaupan päälle. 

Erittäin nopea toimitus tuotteella. 

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

Hankkimani Trackerin vuosilisenssi ei aktivoitunut ja saamani tuki ostoksen jälkeen oli erinomaista ja homma saatiin selvitettyä. 

Helppo asiointi, selkeät sivut 

Hyvä ja nopea palvelu sekä asiakkaan huomiointi 

Hyvä valikoima, hyvät tarjoukset, nopeat toimitukset. 



 

 

 

 

Hyvä, nopea ja luotettava palvelu 

Hyvä, nopea toimitus. 

Hyvät ja toimivat sivut 

Jos joku muu kuin Posti toimittaisi tilaukset niin arvosana voisi olla olla 10 

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

Kaikki hoitu kuten kuuluu. Ammattitaitosta porukkaa. Pitäkää halvimmat hinnat niin tuskin muuta tarvii 

Kaikki meni niinkuin piti 

Kauppa sujui mallikkaasti  

Kohtuu hinnat, hyvät valikoimat ja erittäin nopea toimitus. 

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

Koiranruoka tilaukseen olisi mukava liittää muitakin tuotteita, nyt ei onnistu. Muuten hyvä ensimmäinen ostokokemus.  

Lisätieto kenttä pyyntyyni reagoitiin välittömästi 

Loistava palvelu, hyvä paketti, hyvä hinta 

Loistava palvelu. Tuote kotona jo seuraavana päivänä, hienoa! 

Luotettavuus. 

Löyty joustavuutta. 

Löyty tuotteet helposti.  



 

 

 

 

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

No nopeaa toimintaa ko tilasin niin heti alkoi tapahtumaan 

No vähin kyrsässee ku ostat tuotteen nii seuraavana päivänä alkaa tuleen kaikenlaisia kampanjakoodeja. 

Nopea palvelu! Olen jo suositellut useille henkilöille. 

Nopea palvelu, tilaus perillä seuraavana päivänä 

Nopea toimitus , kaupanpäälliset ja lakupötköt. 

Nopea toimitus ja hieno varustekassi sisältöineen. 

Nopea toimitus ja kiva yllätys mukana 

Nopea tuotteiden toimitus ja hyvät tarjoukset 

Nopea, toimiva ja kilpailukykyinen hinta! Täys 10! 

Nopeaa ja hyvää palvelua 

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

Ois ollut kymppi jos perässä tulleiden arvostelu pyyntöjen tekeminen olisi ollut helpompaa. Oli niin monimutkainen homma että jätin 

tekemättä. 

Olen aina saanut soittamalla apua ja neuvoa pulmiin. Hyvä palvelu ja ihminen ihmiselle.  

Olen itseasiassa suositellut. Toiminta on todella hyvää. Oikein positiivinen kokemus. 

Oli hyvä palvelu 



 

 

 

 

Ongelmia lähetyksen korjauksessa, piti kysellä perään kun olin reklamoinut, sitten homma hoitu OK 

Palvelu oli nopeaa ja hyvää, varsinkin palautus toimi todella helposti  

Sain erinomaista palvelua nopeasti. 

Sain hyvät neuvot tuotteen lataamiseen. Nopea palvelu. 

Sain todella hyvää asiakaspalvelua ja toimitus oli todella nopea. 

Selkeä kauppa, hyvät kampanjapaketit, helppo ostoprosessi. 

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

Tarkastaminen että tilaamani elementit on oikein tilattu ja nopea toimitus  

Teidän kanssa asiat hoituvat mallikkaasti. 

Tilasin ensin pelkän puhelimen, seuraavana päivänä tilauksen päivitys puhelin+tutkapanta pakettiin onnistui hienosti. 

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

Saatiin akut heti käyttöön hirvimetsälle.  

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

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

Todella nopea toimitus tuotteille. Asiakaspalvelu pelasi todella hyvin. 

Toimituksen nopeus ensiluokkainen ja osto erinomainen tapahtuma. 10+ 

Toimitukset hoituu nopeasti ja neuvontapalvelu suorastaan erinomaista. 



 

 

 

 

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

Tuotteen tilauksen jälkeen toimitus oli erittäin nopea. Täyden kympin liike saa reagointi nopeudesta tuotteen palautukseen kun huomasin, että 

tilaaminen laite ei soveltunut omalle koiralle. Jäi erittäin positiivinen kuva yrityksestä ja suosittelen lämpimästi asiointia heidän kanssa. 

Tuotteiden vertailu voisi olla helpompaa, mutta taitaa olla samanlainen tilanne kaikissa verkkokaupoissa. Riistakameran pakettitarjouksesta 

kiitokset! 

Yhteistyökumppaninne Postin toiminta ei oikein pelaa. Paketti pysähtyi Kuopioon useaksi päiväksi ja se oli rutussa. Onneksi olitte tehneet 

pakkauksen huolellisesti, niin puhelin oli säilynyt ehjnä. 

Yksi puhelinsoitto ja homma hoitui. 

 


