
Anketní dotazník 
 

Vážený zákazníku, 

nejdříve mi dovolte poděkovat Vám za rozhodnutí pořídit si skútr Capirelli. 

Pro zlepšení kvality našich výrobků a služeb Vás touto formou žádáme o zodpovězení několika otázek. Věříme, 

že nám Vaše odpovědi pomohou zlepšit přístup ke každému zákazníkovi, který uvažuje o zakoupení podobného 

sortimentu. Tento anketní dotazník slouží pouze pro potřeby společnosti Lydearde System s.r.o., uvedené údaje 

nebudou nikde zveřejněny ani postoupeny dalším třetím osobám. 

Informace o zákazníkovi 

Model a provedení zakoupeného skútru: 

VIN skútru: 

Jméno a příjmení zákazníka: 

Datum narození (rok): 

Bydliště (město): 

e-mail: 

gsm: 

Prodejce: 

 

! Pro uplatnění slevy je třeba vyplnit všechny uvedené údaje, bez vyplněných 

údajů nelze slevu uplatnit! 

Na základě vyplnění a zaslání tohoto anketního lístku získáváte automaticky slevu na 

příslušenství vztahující se ke všem modelům skútru Capirelli dle vyhlášených měsíčních akcí. 

Druh akčního zboží: 

Původní cena: 

Cena po slevě: 

 

OHODNOŤTE NÁS A ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE! 

 Dát naší značce „To se mi líbí“ můžete na našich webových stránkách www.capirelli.cz nebo 

naše zboží můžete ohodnotit přímo na facebookovém profilu CAPIRELLI,sro. Sledujte náš 

facebookový profil – s každým 100. označením „To se mi líbí“ vylosujeme výherce, který získá 

slevu na zboží v hodnotě 500,- Kč, s každým 500. označením „To se mi líbí“ vylosujeme 

výherce, který získá slevu na zboží v hodnotě 1.000,- Kč z výběru na našem eshopu 

www.capireli.cz. 



A.  Jaké důvody Vás vedly k zakoupení skútru  

snížení přepravních nákladů           rychlá přeprava ve městě jiné důvody 

 

B. Skútr budu převážně využívat k jízdě  

do zaměstnání        za sportem         na zahrádku       jiné důvody 

 

C. Jak jste se dozvěděli o skútrech Capirelli 

z internetu        od regionálního prodejce           jiná forma (jaká?) 

 

D. Proč jste se rozhodli pro pořízení skútru Capirelli 

výhodná pořizovací cena        zjištěné reference   vzhled a kvalita         jiné důvody

   

E. Jaký objem motoru preferujete 

50ccm3 125ccm 300ccm  více než 300ccm 

 

F. Jaký důvod Vás vedl k rozhodnutí o objemu motoru 

G. novela zákona  potřeby provozu cenová dostupnost     jiné    

 

H. Znáte další produkty Capirelli   

ano            ne 

 

I. Jaké oblečení preferujete k jízdě na skútru 

kožené oblečení textilní oblečení funkční oblečení jiné 

 

J. Na co dbáte při pořízení vybavení pro jízdu na skútru 

na vlastní bezpečnost  na vzhled a funkčnost  na pohodlí 
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