Ralcenna & $isusta

Keittiiiremontti vaivatta
Yllattaen sain mielenki
intoisen puhelun. Soittaja
oli suunnittelemassa keit
ti6remonttia, hanta kauhis
tutti lehtijutut, kuluttajavi
ranomaisen kannanotot,
tarinat ja kertomukset. Han
oli kuullut paljon epaonnis
tuneista keitti6remonteista.
Olin innoissani, minulle,
joka toimitan, asennan
ja palvelen keitti6remont
tiasioissa, kerrotaan avoi
mesti tasta asiasta. Tuskin
on yleista alalia toimiville
suoraan kerrottavan alan
ongelmista ja meneek6
kertojankin keitti6remontti
sinne kuluttajaviranoma
isten jonoon kasittelya
odottamaan.
En ollut innoissani alan
ongelmista, vaan luotta
muksesta, minulle uska
Iletaan kertoa jo puhe
limessa asiasta. Siina
vaiheessa kun paasee
kertomaan keitti6remon
tin toteutuksesta, missa
jarjestyksessa edetaan ja
kuka tekee mita ja milloin,
sen sijaan, etta puhut
taisiin vain hinnoista,
mielestani keitti6remontin
suunnittelu on jo alusta
alkaen paremmalla linjalla. nitelmiin on vahaisemmat, kenen vika ja kuka korvaa.
Kustannukset ovat tarkea jos on hyvin kartoitettu Sopimus takaa asiakkaalle
seikka, kuitenkin
jos alusta mittauskaynnilla toiveet ja selkeasti yhden vastu

lahtien keskustellaan vain tila.
unkantajan.
hinnasta, moni suunnitte
Keitti6remonttiin
Hyvin tehdyn suunnitel
lu nak6kulma 
jaa helposti man pohjalta, on helppo saadaan yhdella sopimuk
tehda kalustetilaukset. sella enemman varmu
selvittamatta.
Keitti6remontin onnis Kalusteet tulevat sovit utta, toimittajalla on tarve
tumisen kannalta hyvin tuna aikana ja asennus paremmin sitouttaa koko
tarkea laht6kohta
on tu alkaa samaan aikaan. ketju parempaan lopputu

tustuminen tilaan,
mitto Sopimus laaditaan sis lokseen. Asentajat ja toim

jen ottaminen, asiakkaan altamaan koko keitti6re ittajat oppivat kantamaan
kuunteleminen, toiveiden montti, kalusteineen, va paremmin vastuunsa, ty6n
listaaminen. On tarkeaa rusteineen, koneineen, laatu paranee ja ennen
huomioida my6s
nykyinen asennuksineen, sahk6- ja kaikkea, asiakas on tyyty

sisustustyyli ja

rakennuk putkit6ineen. Asiakkaan vainen onnistuneesta keit
sen ika ja arkkitehtuuri. haluamassa laajuudessa. ti6remontista. Tyytyvainen
Nailla tiedoilla on mukava Sopimuksen ollessa kat asiakas my6s suosittelee
lahtea suunnittelemaan tava, yksi toimija ottaa ystavilleen ja tuttavilleen
tulevaa keitti6ta.
Fotoreal vastuun koko toimituk tallaista remontin teki

istiset kuvat antavat hyvan sesta, nain sahk6miehen jaa. Uskon vakaasti my6s
kuvan, millainen keitti6sta esim. turmellessa kalus jokaisen toimijan katteen

suun- teita, ei tarvitse neuvotella paranevan, kun reklamaa
tulee. Muutokset
tiot vahenevat ja kaikki
valmistuu ajallaan.
Mielestani kuluttajien

tulisi vaatia koko alaa si

irtymaan yhden sopimuk

sen periaatteeseen. Kulut

tajaviranomaisetkin var
masti kannattavat asiaa.
On my6s heidan etu
kuluttajien tyytyvaisyys.
Mielestani asiakkaalla on
oikeus saada laadukas
keitti6remontti vaivatta.
Lisatietoja:
Markus Airas
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