
From: Prém Péter  
Sent: Monday, April 18, 2016 12:26 PM 
To: Ugyfelszolgalat 
Subject: Re: Bejelentés Kadarka u. 22./22624 

 
Tisztelt DMRV ZRT Ügyfélszolgálat! 
 
S ebben a megszólításban nem csak szokásos udvariasság a "Tisztelt" szó, mivel minden 
értelemben rászolgáltak! A szentendrei ügyfélszolgálatuk, eddig tapasztalataim alapján méltán 
pályázhatna az év ügyfélszolgálata címre! Egyrészt a mindenre kiterjedő akadálymentesítése 
okán, másrészt a kifejezetten udvarias, nyugodt és szakmájukhoz értő ügyfélszolgálatos 
hölgyek áldozatos munkája révén, még a máshol ijesztőnek látszó biztonsági őrök is 
udvariasak! 
 
Ettől az egész ügyfélszolgálaton a béke és nyugalom uralkodik, még akkor is, ha panaszra 
menne az ember. Házvásárlásom okán van tapasztalatom (sajnos) az ügyintézések terén, 
legszívesebben az összes ügyemet Önöknél intézném, ha lehetséges lenne, egyszerűen 
felüdítő oda betérni! 
 
Kérem, ezt a levelem juttassák el az illetékesekhez, főleg azokhoz, akiket a dicséret érint, de 
az sem lenne baj, ha a főnökeikhez is, hátha a legközelebbi jutalomosztáskor ezt is figyelembe 
veszik! 
 
Köszönettel és nagyon mély tisztelettel: Prém Péter 
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Szandai Norbert

Feladó: csemarti Cseh Lászlóné <csemarti@gmail.com>
Küldve: 2016. március 1. 10:23
Címzett: Ugyfelszolgalat
Tárgy: KÖSZÖNET !!!

Nyomon követés jelölője:

Elintézendő
Jelölő állapota: Megjelölt

Kategóriák: Piros kategória

Tárgy: 2131. Alsógöd, Mikszáth K. u. 46. 
Azonosító: 70049427 

Tisztelt Cím! 

Ezúton is szeretnék külön köszönetet mondani 

                       Tóth Éva 

munkatársuknak, az udvariasságáért, a segítőkészségéért, a türelméért, az egész hozzáállásáért amit  ügyem 
intézése kapcsán tanusított. 

Kívánom, hogy sok ilyen ügyintézőjük legyen és persze kívánnám, hogy mindenütt íly módon bánjanak 
velünk, ügyfelekkel. 
Meggyőződésem, hogy mindjárt szebb lenne a "világ" melytől nem függetlenek vagyunk, hanem aktív 
alakítói, részesei. 

További eredményes munkát kívánok Mindnyájuknak. 

Tisztelettel és üdvözlettel, 
Magdalics Istvánné 

(sent from mobile phone) 
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Pető Eszter

Feladó: Szandai Norbert

Küldve: 2015. március 13. 11:51

Címzett: Pető Eszter

Tárgy: FW: Szandai Norbert ügyfélszolgálati vezető úr részére

 
Kedves Szandai Norbert Úr, 
 
Szeretném ezúton is megköszönni azt a kiemelkedıen jó segítıkészséget, amelyet Lehoczky Józsefné 
munkatársától minden alkalommal tapasztalok, ha valamilyen problémával kell Önökhöz 
fordulnom. Véleményem alátámasztására, a kötelezı szerénység mellızésével hadd mondjam el: nemcsak 
ügyfélként érzékelem a kifogástalan bánásmódot, hanem igen jól értek is az ügyfélszolgálathoz, s vele az ott 
dolgozók megítéléséhez. Többször volt a munkám része, és marketing igazgatóként irányítottam egy politikailag 
különösen fontos kormányzati szerv ügyfélszolgálatát.  
 
Üdvözlettel 
Dr Osman Péter  


