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Kundetilfredshedsanalyse D.E.TekniQ 

Hvordan er du tilfreds med den service D.E.TekniQ har leveret på den seneste 
opgave? 

 

 

Hvordan er du tilfreds med kontakten til D.E.TekniQ - er det nemt at komme 
igennem? 

 
 

 

Vil du anbefale D.E. TekniQ til andre kunder? 

 
 

 

 

Meget tilfreds 27 90 % 

Tilfreds 3 10 % 

Neutral 0 0 % 

Utilfreds 0 0 % 

Meget utilfreds 0 0 % 

 

 

Meget tilfreds 27 90 % 

Tilfreds 3 10 % 

Neutral 0 0 % 

Utilfreds 0 0 % 

Meget utilfreds 0 0 % 

 

 

JA 30 100 % 

NEJ 0 0 % 

 



 

 

Kommentarer 
 

• Vi er super godt tilfredse med jer. Har kun positivt at sige. 

• I har altid levet op til forventningerne. Jeg har anbefalet jer til andre flere gange. 

• I er altid kommet med det samme, når vi har stået med et problem. Det er dejligt. Ros for det. 

• Prismæssigt er i nok i den dyre ende. På den anden side gør i altid jeres ting færdige. Det er dejligt. 

Ingen løse ledninger eller andet. 

• I har nogle meget kompetente medarbejdere, som ved hvad de laver. 

• Vi er meget tilfredse. Vi har brugt jer i mange år. I er nemme at få fat i, og i udfører jeres arbejde 

meget professionelt 

• Jeg mangler lige at høre fra energinettet, men ellers er jeg meget tilfreds 

• Jeg er meget tilfreds. Har anbefalet jer til andre flere gange. 

• Vi har brugt jer i mange år, og er meget tilfredse. 

• I har godt styr på hvad i laver. Vi har brugt jer i mange år, og har tænkt os at fortsætte samarbejdet. 

• Vi har lige haft behov for jer 2 gange uden for normal arbejdstid. I er lynhurtige til at svare, og 

komme. Det er rigtig positivt. Vi er super tilfredse med jer. 

• Dejligt at i har holdt åbent hus, hvor vi har kunnet få svar på vores spørgsmål. Kaj har brugt meget 

tid på at forklare os, hvordan tingene hænger sammen. Vi har kun positivt at sige. 

• Jeg har flere gange anbefalet jer til andre. I ligger tæt på mig, så det er også dejligt nemt at bruge 

jer. 
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