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Vi betjänar 8 – 16 i kontoret – vår jour hjälper 24/7 
 
 
Bra kundbetjäning är för oss en självklar sak. Då du ringer oss svarar vi genast – du behöver inte köa långa 
tider – i värsta fall till en nummer som är avgiftsbelagd. 
 
Vi har alla erfarenheter av bra kundservice. Den är snabb, betjäningen är personlig, och det produceras 
effektivt. Kundbetjäningen är vänlig och hjälper i olika frågor. Man lyssnar och förstår kundens behov.  
 
Vi utvecklar vår kundservice och vår betjäning kontinuerligt. På hösten ordnar vi en skräddarsydd utbildning 
för hela personalen. Utbildningen har tyngdpunkten på kundbetjäning i fastighetstjänster.  
 
Alla i personalen har en viktig roll i kundbetjäningstillfällen. Då när kundbetjäningen fungerar och 
erfarenheterna är goda fungerar samarbetet klanderfritt.  Detta medför en god stämning i hela företaget.  
 

 

 
 
Bra kundbetjäning i Kirkkonummen Huolto 
 
Bra kundbetjäning är tyvärr en sak som man glömmer i många företag. Därför ser vi till att detta för vår del inte 
glöms och vi utbildar oss samt påminner oss om detta med egna regler och föreskrifter.  
 
Vi känner till den goda betjäningens och servicens betydelse och därför strävar vi att kontinuerligt förbättra 
oss. Betydelsen syns i vår verksamhet varje dag – i möten, kundtillfällen, kommunikation och då vi möter våra 
kunder i olika situationer.  
 
Vi har fått bra respons av våra kunder. Otaliga positiva meddelanden om goda erfarenheter och snabb och 
tillförlitlig betjäning. Vi tackar för denna goda respons och värdesätter den högt. Vi har något nytt att lära oss 
alla gånger oavsett om responsen har varit prisande eller kritisk. 
 
För många är en god service en självklarhet, men vi kan alltid bli bättre. Vi tar gärna emot idéer av våra kunder. 
Feedbacken hjälper oss att betjäna ännu bättre, det må vara fråga om disponenttjänst, fastighetsskötseltjänst, 
trädgårdstjänster eller städtjänst.  
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