Tomo K. - 22.08.2014

Stanislav M. - 11.09.2017
Hitro se je odzval in temeljito opravil ogled ter posredoval konkurenčno ponudbo.
Vseskozi smo bili na vezi. Pred montažo smo bili obveščeni pravočasno, da smo
pripravili mesto montaže. Ponudbena cena je bila končna cena, brez kakšnih poskusov
zviševanja. Pozitivna se mi zdi tudi njihova izjava, da je cena fiksna, brez popustov, to
je za vse enaka in tako ni možno, da spretni pogajalec le-to zniža, npr. sosed, ki pa tega
ne zna, pa plača ponudbeno ceno, potem pa zve, da je sosed dosegel nižjo ceno, pa je
jezen na dobavitelja in nastane sosedska zamera. Rok je bil neverjetno kratek, tako, da
7
so nas s tem močno presenetili.
Edini minus je, da pri montaži niso imeli s seboj vseh vrst kljuk, ker smo naročili tudi
ključavnico za ročno odpiranje in v enem primeru le-te ni bilo možno zmontirati zaradi
stene. Mislim, da bi morali pri vsaki montaži imeti vse vrste kljuk, da se stranka lahko
sama odloči oz. da se, kot je bilo v našem primeru, montira tista kljuka, ki jo je možno
zmontirati.

Garažna vrata so že montirana. Kvalitetna vrata in POCENI, veliko
7 cenejši so bili od
ostalih ponudnikov. Zelo se m bil zadovoljen in jih priporočam naprej!

Jana L. - 07.08.2014

7 zelo zadovoljna in z
Garažna vrata so montirana, vse je potekalo brez težav. Sem
veseljem priporočam naprej podjetje.

Marko Z. - 27.09.2017

7

Ponudnik je imel robo pripravljeno celo pred dogovorjenim rokom.
Darko Z. - 08.08.2017
Zelo zadovoljen. Prišli šo točno in takoj naredili. Vse štima. Vsekakor priporočam
ponudnika vsem.

Bogdan S. - 11.09.2017
Vse je šlo, kot smo bili dogovorjeni.

Tomaž L. - 23.07.2017

7

Pohvalil bi Kip kop za kvalitetno in hitro izdelavo ter montažo vrat. Najbolj pa bi jih
pohvalil za odziv na reklamacijo. Napako, ki se je zgodila hitro, so brez kompliciranja in
kvalitetno odpravili.

Slavica - 25.04.2017

7
7

Smo zadovolni z ponudnikom KIP-KOP, so se med prvimi odzvali na moje
povpraševanje, spoštljiv rok montaže, tel. dosegljivi, cenovno zelo ugodni! Priporočam
vsem, ki želijo menjati ali na novo vgraditi garažna vrata!

Damjana R. - 05.09.2017

7
Strokovni nasveti, cena, roki. Zadovoljni. Ponudnika priporočam.
Nič me ni motilo.

JeannP. - 27.08.2017
Ponudnik se je držal pogodbenih obveznosti.

7
7

Vse OK!!! (neka malenkost sicer je, za katero pa upam, dajo bodo odpravili).
Polonca Z. - 17.08.2017
Brigita M. - 08.04.2017

7

Izredna odzivnost. Prijetno komuniciranje. Uspešno dogovarjanje.

7

S ceno smo zadovoljni, spoštovanje rokov je bilo tudi v redu, za kakovost pa ne
moremo zaenkrat še nič reči, to pa mislimo, da bo pokazal čas. Zaenkrat je vse v redu.
Metka B. - 09.07.2017
Odličen profesionalen pristop. Držijo se dogovora.

Kristjan O. - 04.04.2017
Vse je bilo, kot smo se dogovorili, res so super. Nič me ni zmotilo. Še demontažo so mi
naredili, ki je niso potrebovali za naravna vrata, res vsaka jim čast.

7

Drago S. - 19.06.2017

7 Nimam pripomb.
Svetovanje, kontaktiranje, držanje dogovorjenega, izvedba,...

Milena V. - 19.12.2016
Menim, da sem se odločila dobro, kar se storitve in kvalitete7tiče. Izbrala sem KIP KOP
D.O.O. in delo je že opravljeno. Bili so res korektni.

Andrej V. - 24.04.2017
Vrhunski so! Zelo sem bil zadovoljen, brez pripomb.
Željko B. - 07.10.2016

7

7

Sem bil zadovoljen, postavili so dobro ceno, se držali roka, dobro svetovali. Sicer
so na začetku nekaj napačno zmontirali, vendar so svojo napako uspešno odpravili.
Priporočam naprej!

Peter J. - 01.03.2017
Vse v redu, izredno sem zadovoljen. POHVALNO! Bi jih z 7
veseljem priporočil!

Fuad H. - 21.06.2016
Moja garažna vrata mi je naredilo podjetje Kip Kop. Držali so se svojih obljub, v
obljubljenemu roku so mi naredil vrata, jaz sem jim plačal po montaži tako da je vse
OK.

Branko M. - 10.06.2016

Vse super, brez pripomb glede montaže.

7

Ponudnik je bil v celotnem postopku vse od naročila pa do končanega postopka
korekten in profesionalen. Zelo odziven na vsa tehnična vprašanja. Priporočam jih
naprej, sem jih že sosedu, kateri ima tudi že naročena vrata.

Franc K. - 27.03.2015

Marjan P. - 02.02.2017

7

Garažna vrata so montirana. Cena je bila ugodna. Korektno opravljeno vse skupaj.
Priporočim jih z veseljem, sem jih tudi že do zdaj.

7

Simon N. - 02.01.2017

7
7

7

Ponudnik seje držal cene in rokov. Brez kakih zapletov, brez pripomb.

Milan J. - 03.11.2016
Držalo je vse, česar smo se dogovorili. Priporočam.

7

Peter M. - 11.03.2019

Igor D. - 01.11.2016
Držal se je rokov in dogovorjene cene, bil je tudi dosegljiv na7vse naše klice.
Priporočam.

Miki R. - 20.10.2016

Andrej Č. - 8.03.2019

Držali so se predračuna.

7

Zahvaljujemo se vam za postavitev garažnih vrat in opravljeno delo, ker smo bili z vami
zelo zadovoljni. Nimamo več kaj dodati. Z eno besedo: ZADOVOLJNI z vami.

Jožef L. - 29.07.2016

Mitja M. - 6.03.2019

Vse je bilo odlično. Priporočam!

Črtomir B. - 09.07.2016

Z montažo garažnih vrat sem bil zadovoljen. Delo je bilo opravljeno v roku. Tudi
lepotno napako, ki sem jo opazil po montaži, ste takoj odpravili. Brez slabe vesti vas
lahko priporočam vsem.

7

S KIP KOP elektro dvižnimi vrati z osebnim prehodom sem zelo zadovoljen. Sem
pozitivno presenečen nad kakovostjo in montažo. Zelo priporočam. V barvi zlati hrast
izgledajo kot lesena.

7
7

Ponudnik je bil odziven in je spoštoval dogovorjeni rok montaže.

Tone C. - 5.03.2019

7

Kot stranka sem vaše storitve koristil prvič. Z vašimi storitvami, naj bodo to izmere ali
pa montaža vrat, sem bil zelo zadovoljen.
Priporočil vas bom tudi prijateljem in znancem.
Janez K. - 10.05.2016
Vrata so zmontirana in sem zelo zadovoljen. Nimam nobenih pripomb.

Marija M. - 4.03.2019

7

Zadovoljni smo z opravljenim delom. Delo je bilo opravljeno v načrtovanem terminu.
Delavci pridni.
Tomaž P. - 03.05.2016

7

Ponudnik je odlično opravil svoje delo. Zelo sem zadovoljen.

Goran K. - 1.03.2019
Vse ok brez problemov.
Priporočil vas bom tudi prijateljem.

Aleksander P. - 18.9.2014

7
7

Vse profesionalno: dogovor, izvedba, cena ... Nič nas ni zmotilo.

Stanislav M. - 23.07.2017

7

Jože M. - 28.02.2019

7

7

Od Vašega podjetja sem naročil vrata in dejansko ste se zelo dobro izkazali.
Dobava in montaža je bila še pred obljubljenim rokom, kar je meni zelo veliko
pomenilo. Objekt je bil z datumom montaže zaprt in lahko se je začel varno uporabljati
za poslovne namene.

Smo zadovoljni. Priporočam naprej!
Lidija P. - 26.02.2019

7

Z naše strani je vse v redu. V enem mesecu je vse končano, vključno z montažo.
Monterji so tudi opravili, tako kot biti mora.
Hvala vsem!

Terezija E. - 01.03.2015
Pohvalim lahko hiter odziv, dobro ceno in montažo. Absolutno jih priporočam, sem jih
tudi že!

Tomaž Š. - 20.02.2019
Ivan D. - 16.01.2015

7
7

7

Vrata so montirana, za kar se vam zahvaljujem.
Monterji so bili dobri fantje in so posel opravili profesionalno.

Zelo zadovoljen, vse je bilo OK. Bili so veliko cenejši od ostalih ponudnikov. Priporočam
naprej!
Andrej G. - 17.01.2019

7

Ob tej priliki se vam želim zahvaliti za korektnost ob montaži sekcijskih garažnih vrat.
Zelo, zelo sem zadovoljen z vami in celotnim naročilom.
Šokiran sem bil, ko sem zvečer prispel domov, saj sem imel občutek, da ste uporabili le
čarobno palčko in garažna vrata so bila zmontirana. Pohvale tudi montažerjem saj so
očistili vse za seboj (zato sem omenjal čarobno palčko).
Hvala vam in verjemite mi, da vas priporočim vsem, ki bodo imeli željo po montaži
garažnih vrat.

Franc B. - 22.12.2014
Vse je bilo ok, bili smo presenečeni nad hitro izvedbo.

7

Tonka K. - 14.03.2019

7

Glede na to, da stranke vašo storitev ne potrebujemo pogosto, smo večkrat skeptični
glede izbire ponudnikov. Tudi sama sem kot stranka prišla v dilemo kako bo pri,
žal moram priznati, meni neprepoznavnem podjetju. Priznati moram, PRIJETNO
PRESENEČENA nad vsem. Komuniciranje prijetno pri sami pripravi ponudbe.
Čakalna doba naj bi bila 6 tednov, a smo v dveh dneh dobili klic, da prihaja montaža.
In se je zares zgodilo. Fantje pridejo v točno napovedani uri, (ko marsikdo konča
službo) so energetsko na vrhu, kot bi bil začetek dneva, prijazni, nasmejani, strokovni,
vse razložijo, za sabo pospravijo, celo pometejo za sabo. 7
Svoje podjetje in svoje delo so predstavili v najlepši luči. Dovolila si bom napisati, da se
takšnemu načinu dela reče KVALITETA. Vse čestitke!!

Aleš J. - 7.01.2018
Pohvalil bi vaša monterja, delo sta opravila kot se “šika”.
Z vašim pristopom in izvedbo sem zadovoljen, sodelovali bomo še na drugem objektu,
ki ga tudi urejam, do takrat pa hvala in lepe pozdrave.

Blaž H. - 27.08.2018
Z vrati in montažo sem zelo zadovoljen.

7

