
No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

1 2017. nov 29. 13:17 5 5 5 Gyors, megbízható, precíz munka

2 2017. nov 29. 8:45 5 5 5
Nagyon elégedett vagyok a Csapattal! Harmadszorra 

rendelek Tőletek, és nem utoljára! Gyönyörű minőségi 

képek, amik feldobják a házunk belsejét. Köszönjük 

Nektek! Kedvenceink a vászonképek kínálata :)

3 2017. nov 28. 14:58 5 5 5

4 2017. nov 28. 14:13 5 4 5

5 2017. nov 23. 23:11 5 5 5

6 2017. nov 23. 22:00 5 5 5

7 2017. nov 23. 20:25 5 5 5
Éjszaka rendelük meg a képeket, és reggel már üzenet 

várt, hogy változott a megrendeléünk státusta. Délután 

már át is vehettük a Ügyfélszolgálaton, ahol nagyon 

kedvesek és segítőkészek voltak. Köszönjük!

8 2017. nov 23. 20:18 5 4 5

9 2017. nov 23. 18:31 5 4 5
Minden nagyon gyorsan, gördülékenyen zajlott, nagyon 

elégedett vagyok.

10 2017. nov 23. 13:36 5 3 5

11 2017. nov 23. 13:16 5 5 5

12 2017. nov 23. 9:46 5 4 5

13 2017. nov 23. 8:59 5 5 5
A kép amit szerettem volna nem volt a rendelhető 

termékek között. Az ügyfélszolgálat nagyon rugalmas 

volt és el zudták készíteni a képet. Köszönet érte!

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)
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14 2017. nov 23. 8:33 5 4 5 A képek több módozatban történő rendelhetősége.

15 2017. nov 23. 7:45 5 5 5
Nagyon örülök, csodálatos lett a kép minősége és a 

keretezése is!

Nagyon-nagyon köszönöm!

16 2017. nov 22. 22:13 5 4 5
Nagyon szép lett a kép! És amin igazán meglepődtem, 

hogy milyen gyorsan elkészült! Külön tetszik, hogy a kép 

mellé csomagoltak egy használati útmutatót.

17 2017. nov 22. 21:52 5 5 5
Már többször rendeltem innen külömböző terméket és 

mindig ugyanazt az osztályon felüli minőséget kaptam 

amire vártam. Mindenkinek szívből ajánlom! Elismerés a 

készítőknek. 😊😊😊

18 2017. nov 22. 19:19 5 5 5

19 2017. nov 22. 17:44 5 4 5

20 2017. nov 22. 17:43 5 3 5

A megrendelt kép nagyon jó lett, és nagyon hamar 

elkészült. Személyesen vettem át a képet, és annak 

ellenére hogy valamivel az átvételi idő után érkeztem, 

gond nélkül odaadták a megrendelésem, ez a 

rugalmasság még egy plusz pont:)

21 2017. nov 22. 17:26 5 3 5

Gyors reakció a - számomra hiányzó- Buddha témában, a 

kialakított kínálatból sikerült rendelnem. Továbbá a 

kiválasztott 4 részes Klimt repro csodás, további képeit is 

el tudnám képzelni kínálatukban természet, építészet 

témában.

Köszönöm:Dné

22 2017. nov 22. 16:30 5 4 5 A kommunikáció és a gyorsaság.

23 2017. nov 20. 17:05 5 5 5

24 2017. nov 17. 7:50 5 5 5

25 2017. nov 16. 23:55 5 5 5

26 2017. nov 16. 21:03 5 5 5
Szívélyes, és szolgálatkész együttműködés! 

Segítőkészség!

A képet már ez előtt elküldtük. 
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27 2017. nov 16. 18:59 5 4 5

Javaslatom lenne. Vaszonkep keretezve nincs a 

lehetosegek kozott. Szerettem volna kretezett kepet, de 

uveg nelkul. Nem szererem , ha tukrozodik. Es jo latni a 

vasznat. 

Koszonom. Udvozlettel. Aniko

28 2017. nov 16. 17:23 5 5 5

29 2017. nov 16. 16:49 5 4 5

Nagyon elégedett vagyok a képáruház dolgozóival. 

Mindenben készségesen segítettek, pedig nem voltam 

egy egyszerű eset. :) Sokat variáltam, mert magam sem 

tudtam az elején, hogy mit szeretnék. :)

A végeredmény tökéletes lett, azt hiszem méltó 50. 

születésnapi ajándék lett a páromnak. :)

30 2017. nov 16. 15:55 5 5 5

31 2017. nov 16. 12:57 5 4 5

32 2017. nov 9. 11:29 5 5 5

33 2017. nov 7. 19:31 5 5 5
Örülök, hogy van akció az áruházban. 

Problémamentesen, gördülékenyen ment a rendelés 

folyamata és a kiszállítás is. 

34 2017. nov 7. 17:16 5 5 5

35 2017. nov 7. 8:44 5 4 5

36 2017. nov 4. 12:43 5 5 5

37 2017. nov 3. 15:09 5 5 5

38 2017. nov 3. 11:44 5 5 5
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39 2017. nov 2. 7:37 5 4 4

Első ízben is Tőletek rendeltem egy újszülöttes/babás 

képet, melyet ajándékba adtam.

Most ugyanide került a második kép is, hiszen a családba 

újabb baba érkezett. :)

Nagyon örültek az ajándéknak, már fontolgatták, hogy 

rendelnek maguknak a korábbi kép mellé egy újabbat, de 

sikerült megelőznöm őket, és én adhattam nekik 

ajándékba az újabb képet.

Volt nagy öröm és boldogság! :)

Köszönöm!

40 2017. okt 31. 16:50 5 5 5

Nagyon egyszerű volt a rendelés folyamata. A kép 

szerkesztését profin elkészítették, háromféle változatot 

kaptam, amiből tudtam választani. Köszönöm. 

Mindenkinek csak ajánlani tudom a szolgáltatást.

41 2017. okt 31. 15:35 5 5 5

42 2017. okt 27. 20:50 3 4 4

43 2017. okt 27. 15:03 5 4 5
Lehetőségek tárháza...kiváló minőség....gyors munka..

Már tudom is mi lesz az egyedi ajándék, 

legközelebb a fa alatt🎄

44 2017. okt 27. 11:02 5 5 5 Könnyen kezelhetô es gyors megvalòsítàs.

45 2017. okt 27. 10:36 5 5 5
Gyors, profi munkát kaptam! Nagyon elégedett vagyok! 

Csak innen rendelek máskor is! Köszönöm!

Timi

46 2017. okt 27. 8:40 5 5 5

Kedves Képáruház! 

A legnagyobb kihívást a választás jelentette a sok szép 

kép közül! Végül sikerült és mindenki a csodájára jár a 

cégnél!

Üdv,

Mónika

47 2017. okt 26. 21:25 5 5 5

48 2017. okt 26. 21:23 5 5 5
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49 2017. okt 26. 20:16 5 5 5

50 2017. okt 26. 19:07 5 5 3 Ár érték aránya maximálisan jó.

51 2017. okt 26. 16:47 5 5 5

Megkeresésemre, rendelésemre gyors, korrekt választ 

és teljesítést kaptam. Ezt a szolgáltatási színvonalat 

oktani kellene!

Közvetlen, barátságos, udvarias mindenki, amiért csak 

köszönetet mondhatok és ajánlom bátran másoknak is. 

Zoltán.

52 2017. okt 24. 13:22 5 5 5

53 2017. okt 20. 8:46 5 5 5

54 2017. okt 20. 6:43 5 5 5

Nagyon tetszenek a képek , amiket rendeltem. A 

webáruház könnyen kezelhető, sok képből lehet 

választani. Számomra nagyon pozitív volt, hogy hétvégén 

problémám volt a felülettel, írtam Önöknek, és rövid időn 

belül válaszoltak a megkeresésemre. Köszönöm. 

Üdvözlettel

Emese

55 2017. okt 19. 21:15 5 5 5

Nagyon igényes a diófa keret,hozzá a bézs paszpartu a 

barnított kèppel, pontos összeillesztéssel, nagyon 

tetszik!!! Ajándékba szánom,remélem az 

ajándékozottnak is úgy fog tetszeni, ahogy nekem! Már 

többször rendeltem, nem csalódtam az 

eredményben!Köszönöm!

56 2017. okt 19. 18:23 5 5 5
Végig tudtam, h milyen státuszban van a rendelésem. 

Hihetetlenül gyors volt az egész folyamat.

57 2017. okt 19. 17:55 5 5 5

58 2017. okt 19. 17:24 5 5 5

59 2017. okt 17. 11:52 5 5 5 Gyorsan elkészult a megrendelésem,' ez szuper :)
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60 2017. okt 16. 21:41 5 5 5
Az utolsó pillanatban leadott rendelésem- amin 

időközben módosítottam is- másnapra elkészült és 

probléma nélkül át tudtam személyesen venni. 

Tökéletes munka, köszönöm! 

61 2017. okt 13. 18:51 5 4 5

A honlapon csupa kreatív ötlet van. A férjem névnapjára 

rendeltem egy táblaképet a nevével és a 

tulajdonságaival, nagyon örült neki. A születésnapjára 

pedig rendeltem  három kisméretű fényképes képet az 

imádott cicái képével, a hatás frenetikus volt, annyira 

tetszett, hogy még meg is könnyezte a meghatottságtól. 

Fényképet majd küldök később, ahogy ki tudjuk állítani, 

most lakásfelújításban vagyunk, de már megvan a hely 

hogy hol lesznek. A kolléganőm-barátnőm fedezte fel 

Önöket, az övé az érdem, hogy ilyen jól sikerült az 

ajándék. 

Saját magam és a fiam részére is  szeretnék  majd 

rendelni a későbbiekben.

üdv: Andi

62 2017. okt 13. 11:44 5 5 5
Az ügyfél-szolgálaton e-mailben előre egyeztetett 

kívánságomat tökéletesen elkészítették. Nagyon 

örültem, hogy ismét szép ajándékkal lephettem meg 

barátaimat, idén már másodszor.

63 2017. okt 13. 10:23 5 5 5 a gyorsaság

64 2017. okt 13. 10:13 5 5 5
Gyönyörű képek és gyors a kiszállítás!

65 2017. okt 13. 9:41 5 5 5
Tisztelt cím! Különösen nagy segítség volt számomra a 

vevoszolgalat segítsége! De mindennel elégedett voltam 

máskor is szívesen rendelek onoktol

66 2017. okt 13. 9:09 5 5 5

67 2017. okt 13. 9:05 5 5 5

68 2017. okt 9. 15:38 5 5 5  A munkához való hozzáállás.

69 2017. okt 5. 22:12 5 5 5

70 2017. okt 5. 13:15 5 4 5 Gyors elkészítés és gyors postázás.
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(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

71 2017. okt 5. 12:04 5 5 5

72 2017. okt 5. 9:39 5 5 5

Nyomtatott vászonképet rendeltem. Hatalmas a 

választék, nagyon sok jó ötletet találtam, amit később 

hasznosítani tudok. Számomra a választható méret volt 

fontos 150x100 cm-es kép teljesen tökéletes. Gyors 

elkészítés, pontos szállítás.Nagyon köszönöm!

73 2017. okt 5. 9:22 5 5 5 Minden szupi volt.

74 2017. okt 3. 21:53 5 5 5
Jól kezelhető webfelület, gyors feltöltés. A rendelt kép 

nagyon gyorsan elkészült, kellemes kulturált kiszolgálás, 

jó minőség.

75 2017. szept 24. 13:30 5 5 5
A kiválasztott képhez nagyon gyorsan hozzá lehetett 

jutni.

76 2017. szept 22. 13:37 5 4 5

77 2017. szept 20. 16:27 5 5 5

78 2017. szept 20. 15:36 5 5 5

79 2017. szept 19. 17:31 5 5 5

80 2017. szept 18. 16:16 5 3 5

81 2017. szept 16. 21:26 5 5 5
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82 2017. szept 15. 10:36 5 5 5

Mind a képszerkesztés, a megrendelés egyértelmű, 

könnyen kezelhetőek a felületek, az elkészült kép igazán 

jó minőségű, valamint a kapcsolattartás, a 

vevőkiszolgálás is maximális elégedettségre adhat okot. 

Régóta a Képáruház vásárlója vagyok, nem véletlenül.

Egy fotót elküldtem a megadott címre. :-)

Köszönettel!

83 2017. szept 14. 22:47 5 5 5

 Kifogástalan minőségű képet kaptam. Ügyfélszolgálatuk 

kiválóan működik. A vevői elégedettségért 

munkálkodásuk  jóleső és meggyőző. Áruházukat jó 

szívvel ajánlom másoknak és magam is vásárlójuk 

maradok.

84 2017. szept 14. 21:28 5 5 5

85 2017. szept 14. 19:20 5 5 5

86 2017. szept 13. 23:28 5 5 5

87 2017. szept 13. 21:04 5 5 5
A lehetőség, hogy saját képeinkből egyedivé tudtuk 

varázsolni a nappalinkat!

88 2017. szept 13. 21:01 5 5 5

89 2017. szept 13. 20:42 5 5 5

90 2017. szept 13. 20:31 5 4 5 Az expressz szolgáltatás nagyon jól jött.

91 2017. szept 13. 20:27 5 5 5

Két ismert festmény nyomatát rendeltem vászonra. 

Sokkal jobb minőséget kaptam, mint amire számítottam. 

A képek tökéletesen színhűek és részletgazdagok. 

Nagyon elégedett vagyok. A szállítás is 

problémamentesen és gyorsan zajlott. 

Mindenkinek csak ajánlani tudom a Képáruházat!!!
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(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

92 2017. szept 13. 20:23 5 4 5

93 2017. szept 13. 15:57 5 5 5

94 2017. szept 13. 15:42 5 4 5 Gyors pontos kiszolgálas.Minöségi munka köszönöm.

95 2017. szept 13. 9:38 5 5 5

96 2017. szept 12. 17:18 5 5 5

97 2017. szept 12. 15:14 5 5 5
A tökéletesebbnél is tökéletesebb képet kaptam. Nagyon 

elégedett vagyok. :) 

98 2017. szept 12. 14:34 5 5 5

99 2017. szept 12. 14:24 5 5 5
gyors, korrekt

100 2017. szept 12. 11:40 4 1 3

101 2017. szept 12. 11:36 5 5 5

102 2017. szept 12. 11:20 5 4 5

103 2017. szept 9. 8:55 5 5 5
Elégedett voltam a szolgáltatással, a kép szuper 

köszönöm.

104 2017. szept 9. 8:54 5 5 5
Elégedett voltam a szolgáltatással, a kép szuper 

köszönöm.
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vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

105 2017. szept 6. 6:09 5 5 5
A csapat hozzaallasa! Koszonet a sok segitsegert es 

rugalmassagert

106 2017. szept 5. 13:59 5 4 5

107 2017. szept 1. 10:44 5 5 5

Mivel személyes átvételt kértem, készpénzben kellett 

volna a helyszínen fizetnem, de buta módon nem vittem 

magammal elég pénzt. A kollégák annyira rendesek és 

segítőkészek voltak, hogy sikerült bankkártyáról 

díjbekérővel megoldani a fizetést és így megmenekültem 

a felesleges futkosástól. Nagyon-nagyon jól esett! Még 

egyszer köszönöm, üdvözlettel: G.

108 2017. aug 31. 18:32 5 3 5

Nagyon gyorsan, jó minőségben,  a rendelésnek 

megfelelően készítették el a képeket.

Kellemes csalódás, hogy felhívtak, hogy az egyik 

képmérethez azt a típusú keretet nem ajánlják, 

elmondták a lehetséges megoldásokat, és annak 

ellenére, hogy nem tudtam azonnal dönteni, sürgetést, 

neheztelést egy pillanatig sem éreztem, és még így is az 

ígért határidő előtt elkészültek a képek

109 2017. aug 29. 13:59 5 5 5
A hozzáállás.

A szinte baráti kapcsolattartás.

Az emberi bánásmód.

110 2017. aug 24. 21:08 5 4 5

111 2017. aug 24. 18:26 5 5 5

112 2017. aug 22. 17:20 5 5 5

113 2017. aug 22. 16:10 5 5 5

114 2017. aug 22. 12:28 5 5 5

115 2017. aug 21. 21:49 5 5 5

116 2017. aug 21. 21:10 5 5 5

117 2017. aug 21. 20:53 5 5 5
Rendkívül gyors szállítás, baráti árak, a kép minősége 

várakozáson felüli. Ez volt a második vásárlásom, ha 

egyedi ajándékra lesz szükségem, kizárólag innen fogok 

rendelni.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

118 2017. aug 21. 20:14 5 5 5

119 2017. aug 21. 15:30 5 5 4

120 2017. aug 7. 12:32 5 5 5

121 2017. aug 7. 7:23 5 5 5
Nagyon korrekt tájékoztatás mellett rendkívül gyorsan 

megkaptam a képeket.

122 2017. aug 4. 18:03 5 5 5

123 2017. aug 2. 9:33 5 5 5

Tavaly voltunk Cinque Terrén, de nem tudtunk olyan jó 

felbontású képet készíteni, amit kitehettünk volna a falra. 

A kínálatból először alig tudtunk választani, aztán mégis 

megtaláltuk a számunkra legszebbet, ami a nappalink 

legfőbb látványossága lett vibráló színeivel, és ahányszor 

csak rápillantok, visszahozza az emlékeimet. 

Legszívesebben egész nap csak ülnék előtte és 

nézegetném. :)

124 2017. júl 31. 19:13 5 5 5
Karácsony előtt pár nappal kora délután rendeltem és 

másnap reggel jött a futár! Ez valami csodálatos volt! A 

minősége is tökéletes! Gratulálok

125 2017. júl 28. 16:48 5 5 5

126 2017. júl 28. 12:22 5 5 4
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

127 2017. júl 17. 16:43 5 4 5

Több oldalt megnéztem, mert a saját képeimből 

szerettem volna kollázst és vászonképet készíttetni. 

Elsőre megfogott a profizmus, ami az oldal böngészése 

közben érezhető volt. Ezért is választottam a 

Képáruházat. Aztán mind telefonon, mind üzenetben 

mindig gyors és korrekt válaszokat kaptam a felmerülő 

kérdéseimre. Segítőkész, hozzáértő volt a hozzáállás. S 

megoldható volt a rövid határidő is, ami a kép 

elkészítéséhez rendelkezésre állt a közelgő évfordulónk 

miatt. Mind a grafikai szerkesztés, mind a végeredmény 

nagyon profi lett! Sikerült nagy meglepetést szereznem a 

férjemnek a csodálatos vászonképpel! Köszönjük szépen 

mind a hozzáállást, mind a hozzáértést, a minőséget, a 

pontosságot és a kedvességet! :)

128 2017. júl 14. 8:11 5 5 5
Nagyon elégedett voltam a képáruház dolgozóival. 

Egyedi képet kértem, egyedi igényekkel és pillanatok 

alatt elkészítették az általam elképzelt változatot. 

Köszönöm a profi munkát. :)

129 2017. júl 13. 22:18 5 5 5
Határidőre, gyorsan elkészültek, gyors volt a 

kommunikáció, a vászonkép csodás lett. Köszönöm 

szépen! 

130 2017. júl 13. 22:00 4 5 5

Remek ötletek találhatók az egyedi, szavakat tartalmazó 

képek rendelésében. Mivel ez népvnapi ajándék felnőtt 

gyerekemnek, majd az átadás után nála fogok képet 

készíteni róla, és akkor elküldöm!

Egyébként az egyéni bánásmód és bizalom esett a 

legjobban, a vevőszolgálat Önöknél nagyon emberi, nem 

az a közönyös futószalag, mint más cégeknél. Köszönöm! 

Magdi

131 2017. júl 13. 21:27 5 5 5

Örülök, hogy internetes hirdetés által rátaláltam az 

oldalatokra! Betűképet és családfát készíttettem, 

mindkettővel maximálisan elégedett vagyok.Tetszett, 

hogy több tervet küldtetek, amiből választhattam. A 

tájékoztatás a rendelés menetéről, az árakról végig 

egyértelmű és korrekt volt, a honlap remekül kezelhető. 

Az sem mellékes, hogy az első kattintástól a szállításig 

csak 3 nap telt el! Idén még két esküvőre megyünk, már 

tudom, mi lesz az ajándék :-) Munkátokhoz további 

sikereket kívánok! 

132 2017. júl 13. 17:52 5 5 5
Nagyon tetszik a szerkesztés pont olyan amilyennek 

elképzeltem, köszönöm

133 2017. júl 13. 17:14 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

134 2017. júl 10. 6:47 5 5 5
Már a rendelés felvételél és a továbbiakban is 

segítőkészek voltak. Nagy örömet szereztünk a képpel.

köszönöm

135 2017. júl 8. 9:12 5 5 5
Minden gördülékenyen és gyorsan ment, profi 

szolgátatást kaptunk! 

136 2017. júl 7. 13:42 5 5 5

137 2017. júl 6. 18:32 5 4 5 Gyorsaság, minőség 

138 2017. júl 2. 22:39 5 5 5

139 2017. júl 2. 20:26 5 5 5
Tetszett a választék, a lehetőségek tárháza, a 

segítőkészség, a precizitás és a hibátlan munkavégzés. :)

140 2017. jún 30. 5:48 5 5 5
Mindenki szuper kedves es segitokesz! Remek csapat, igy 

tovabb!!! Koszonom!

141 2017. jún 29. 11:15 5 5 5
Ami leginkább tetszett, a kész vászonkép éppen olyan, 

amilyennek terveztem. ☺

142 2017. jún 28. 19:59 5 5 5

143 2017. jún 28. 14:18 5 5 5 Nagyon tetszett a rendelés gyors teljesítése.

144 2017. jún 28. 13:57 5 5 5

145 2017. jún 28. 13:16 5 4 5

146 2017. jún 28. 10:32 5 5 5
A megrendelt képet kiváló minőségben, nagyon hamar 

kézhez kaptam, a telefonban a hölgy nagyon segítőkész 

volt, a kiszállítás is problémamentes volt.

Köszönöm szépen!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

147 2017. jún 26. 21:42 5 5 5
meglepően gyors, rugalmas és korrekt kiszolgálás, reális 

árak. Remélem a terméke a végleges helyén is be fogja 

váltani a hozzá füzőtt reményeket. 

148 2017. jún 22. 9:26 5 5 5
gyors, hatékony, a weboldal könnyen kezelhető, az 

érkezett kép tökéletes! a szállítás rendkívül gyors. 

köszönöm :) 

149 2017. jún 22. 7:52 5 5 5

150 2017. jún 21. 21:45 5 5 5

151 2017. jún 21. 16:51 5 5 5

152 2017. jún 21. 15:14 5 4 5

153 2017. jún 15. 14:42 5 5 5

A képek között témák szerint tudtam válogatni,a 

megrendelés folyamata egyszerű,érthető.

Több hasonló oldalt kerestem meg de mindig ide jöttem 

vissza.

A képek nagyon tetszenek, azt kaptam amit ígértek. 

Ráadásul sikerült kifognom egy jelentős árengedményt 

is.(40%)

Házhoz szállítást kértem-rendben ment.

Ajánlani fogom másoknak is,és a jövőben is igénybe 

fogom venni.

Ildikó

154 2017. jún 15. 12:22 5 5 5
Gyors,elfogadható áron, jó minőségben

155 2017. jún 15. 11:42 5 4 5

156 2017. jún 15. 8:43 5 5 5

157 2017. jún 13. 21:30 5 5 5
Jól nagyítható, színhelyes képek a webáruházban, így 

tényleg azt kapod amit megrendeltél.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

158 2017. jún 13. 16:43 5 5 5

Az első dolog ami igazán megfogott, az ötlet, hogy saját 

fényképet festményszerűvé varázsolnak. 

A második, hogy nem árulnak "zsákbamacskát" , 

figyelmeztettek a kép várható gyengébb minőségére, 

mert a fénykép nem megfelelő minőségű volt. 

Szerencsére megfelelő lett a kész kép!.

Harmadszor a gyorsaság, pontosság!

Negyedszer a futár udvariassága, figyelmessége.

Ötödször : AZT KAPTAM AMIT VÁRTAM!!!  Szépia 

minőségben kértem a képet, teljesen összhangban van a 

témával. Szép emlék a fiaimról, nekik is nagyon tetszett. 

Már tervezem a következő kép megrendelését!!! 

Köszönöm!  Feleki Franciska

159 2017. jún 13. 16:32 5 5 5

Az első dolog ami igazán megfogott, az ötlet, hogy saját 

fényképet festményszerűvé varázsolnak. 

A második, hogy nem árulnak "zsákbamacskát" , 

figyelmeztettek a kép várható gyengébb minőségére, 

mert a fénykép nem megfelelő minőségű volt. 

Szerencsére megfelelő lett a kész kép!.

Harmadszor a gyorsaság, pontosság!

Negyedszer a futár udvariassága, figyelmessége.

Ötödször : AZT KAPTAM AMIT VÁRTAM!!!  Szépia 

minőségben kértem a képet, teljesen összhangban van a 

témával. Szép emlék a fiaimról, nekik is nagyon tetszett. 

Már tervezem a következő kép megrendelését!!! 

Köszönöm!  Feleki Franciska

160 2017. jún 13. 10:29 5 5 5

161 2017. jún 12. 11:38 5 4 5 Személyre szabott képek készítése

162 2017. jún 10. 11:03 5 4 5

163 2017. jún 10. 0:15 5 4 4

164 2017. jún 9. 18:45 5 5 5
A legfontosabb, hogy bár nem láthattam élőben, azt 

kaptam, amit vártam. :)

165 2017. jún 9. 15:57 5 5 5
 Nagyon tetszett a gyorsaság és a korrektség! További jó 

munkát kívánok! Máskor is fogok innen rendelni az biztos! 

Köszönöm!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

166 2017. jún 9. 15:18 5 5 5
Nagyon tetszett a vevőszolgálat rugalmas hozzáállása és 

segítő együttműködése.

167 2017. jún 9. 15:08 4 5 5

168 2017. jún 9. 15:00 5 5 5
Gondos csomagolásban érkezett a kép.

Színek szépek és a várt minőséget kaptuk!

169 2017. jún 9. 14:55 5 5 5
Egyszerű, könnyen kezelhető weboldal. Szép, élethű 

képminőség. A szállítási határidő betartása.

170 2017. jún 9. 14:49 5 5 5
Köszönöm a kedvességet és azt,hogy a kép színére más 

lehetőséget is kínáltatok! :-)

Gyönyörű lett mind a kettő!:-) Gyors,precíz munka! :-)

171 2017. jún 9. 14:47 5 5 5
Már többször rendeltem a Képáruháztól. Mindig gyors, 

minőségi szolgáltatást nyújtottak. Munkatársai 

segítőkészek. Maximálisan elégedett vagyok.

172 2017. jún 9. 14:46 5 5 5

173 2017. jún 9. 14:05 5 4 5

174 2017. jún 9. 11:17 5 5 5

Nagyon kedves és segítőkész kiszolgálás az 

előkészítésnél, pontos és korrekt munka a gyártásnál.

KÖSZÖNÖM a lehetőséget.

Kispéter Gábor

175 2017. jún 1. 12:22 5 5 5

176 2017. máj 28. 11:39 5 4 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

177 2017. máj 24. 19:26 3 5 5

Órát készíttettem vászonkép alapra. A kép tetszetős, 

megfelel az elvárásnak. Az óraszerkezet felszerelése a 

képre viszont nem túl stabil! Semmi nem tartja csak a 

vászonra van felhelyezve, nehéz belerakni az elemet 

mert nem lehet benyomni a helyére csak ha 

alátámasztjuk! A mutatók is vékonyak, könnyen 

deformálódnak és összeakadnak! Összességében nem 

túl sikeres az egész! Ha láttam volna a kész órát nem 

valószínű, hogy megrendelem! Ajándéknak szánom, nem 

tudom hogy fog hosszútávon működni. A 

kapcsolattartással és a szállítással maximálisan 

elégedett vagyok, tetszett, hogy küldtek többféle tervet 

amiből választani lehetett, kár hogy a kész óra nem ezt a 

profizmust tükrözi! Üdvözlettel: Bánlaki Zsuzsanna

178 2017. máj 24. 15:47 5 5 5

179 2017. máj 24. 15:40 4 5 3 Nincs ilyen.

180 2017. máj 24. 14:33 5 3 5 Szuper volt az elkészült kép jó minöség .Elégedet vagyok. 

181 2017. máj 24. 13:46 5 4 3

182 2017. máj 24. 13:26 5 5 5 Nagyon egyedi ajándék,nagy örömet szereztem vele. 😊

183 2017. máj 24. 13:24 5 5 5

184 2017. máj 24. 12:20 5 5 5
Gyönyörűek a vászonképek, az elkészítés és kiszállítás 

pedig extra gyors volt. Maximálisan elégedett vagyok, 

köszönöm.

185 2017. máj 18. 20:07 5 5 5

186 2017. máj 18. 19:13 5 5 3
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

187 2017. máj 14. 10:03 5 5 5

Többször rendeltem már képet a keparuhaz.hu-ról. 

Nagyon tetszik mindegyik. Utolsó rendelésemnél anyák 

napjára rendeltem képeket a nagymamáknak és a 

dédinek. Kicsit elkéstem a rendelés leadásával, ezért már 

arra készültem, hogy csak megkésve tudom odaadni az 

ajándékokat, de nagy örömömre az ajándék időben 

megérkezett 2 nap alatt. Nagyon köszönöm! Mindenki 

nagyon örült :-)  

188 2017. máj 13. 13:39 5 5 5
Gyors, precíz, tökéletes munka, a vevőszolgálat kedves 

és segítőkész volt. Csak ajánlani tudom mindenkinek!

189 2017. máj 13. 12:37 5 5 5

190 2017. máj 12. 9:47 5 5 5
Tetszett a rugalmasságuk amivel a felmerülő 

problémámat kezelték! Köszönöm szépen utólag is :)

191 2017. máj 12. 9:22 5 5 5
Szuper kép lett, nagyon jól mutat a falon az egyedi 

szöveges-képes vàszonfotó! Köszönjük! :)

192 2017. máj 11. 17:52 4 4 4

193 2017. máj 11. 17:04 5 3 5 A gyorsaság ... 😊

194 2017. máj 11. 16:10 5 4 5
Több alkalommal rendeltünk már a Képáruháztól. Mind a 

képkínálatból választott, mind a saját képekből készített 

képekkel elégedettek voltunk. A képek gyorsan 

elkészültek és a kiszállítás is pontos volt. 

195 2017. máj 11. 12:15 5 5 5

Egyiptomi stílusú nappalit fogunk berendezni és ehhez 

rendeltük ezt a kitűnő 5 részből álló " Egyiptomi sivatag 

titka" című vászonképet ! Nagyon szép mutatós színeiben 

tökéletes kép.  A kapcsolattartás e-mailen keresztül 

történt , kérdéseimre gyors és érthető választ kaptam ! 

Amint kész lesz teljesen a nappali küldök egy képet ! 

Köszönettel: Szilvi  


196 2017. máj 11. 11:12 5 5 5

A számomra az időfaktor volt fontos, hogy időben 

megérkezzen a rendelésem. 

Maximálisan meg vagyok elégedve, mert a jelzett időpont 

előtt még 1 nappal megérkezett a rendelésem. 

Az ajándékozott nagyon örült!!!!:)
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

197 2017. máj 11. 11:01 5 5 5 nagyon hamar elkészült!!!!

198 2017. máj 11. 10:29 5 5 5

199 2017. máj 11. 10:14 5 5 5

200 2017. máj 11. 9:56 5 5 5

201 2017. máj 10. 9:37 4 3 4

A kép feltöltésétől és megrendelésétől számítva néhány 

napon belül elkészült a jó minőségű kép. A honlapon 

megadott méretek közül választottam, így nem kellett 

külön vakrámát készíteni hozzá. 

Ajánlani tudom másnak is ezt az oldalt.

202 2017. máj 8. 11:03 5 5 5

203 2017. máj 6. 21:44 4 5 5

204 2017. máj 5. 9:50 5 5 5

205 2017. máj 5. 7:39 5 5 5

Felhasználóbarát, könnyen kezelhető, gyorsan 

áttekinthető rendelési felület. Extra gyors elkészítés, 

kiváló minőségben. Gyors szállítás. Nem ez volt az első 

rendelésem, és nem is az utolsó, mindig ezen az oldalon 

lyukadok ki !

206 2017. máj 5. 7:28 5 5 5
s, kedves telefonsegitség gyors intézés, pontos szállitás. 

Későbbiekeben még biztosan fogok rendelni, már 

nézegetem a képeket. Hálás köszönet!

207 2017. máj 4. 22:02 5 5 5
Az ötletesség,az,h több terv közül választhattam,nagyon 

gyors választ kaptam.

208 2017. máj 4. 19:59 5 4 5

209 2017. máj 4. 17:31 5 5 5
Nem először rendeltem, minden alkalommal teljesen 

meg voltam elégedve, előzőleg egyedi képet rendeltem  

és azt is tökéletesen megoldották. Nagyon köszönöm, 

csak ajánlani tudom mindenkinek.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

210 2017. máj 4. 17:21 5 4 5 A gyors ügyintézés és szállitás 

211 2017. máj 4. 13:44 5 4 5

Azon túl, hogy az elkészített kép nagyon tetszett, a 

gyorsaságot emelném ki! A vevőszolgálat gyors és 

korrekt kommunikációja, az ünnep nap ellenére gyors 

látványterv elkészítése, nem beszélve a gyors 

legyártásról. Köszönöm!

212 2017. máj 3. 18:18 5 5 5
Minden együtt volt. Azonnali reagálás, tökéletes 

tervezés, folyamatos tájékoztatás, tökéletes kivitelezés, 

hihetetlen gyorsaság. 

Nem először rendelek és nem utoljára! :)

213 2017. máj 3. 16:09 5 4 4

214 2017. máj 2. 10:40 4 5 5

215 2017. ápr 29. 15:04 5 5 5

A kép kiválasztása után (ami egyszerű és gyors volt) 

emailban kaptam visszigazolást a rendelésemről és 

továbbiakban arról, hogy hol tart a képem állapota. Az is 

szuper volt, hogy 2 nap alatt átvehettem. A képet Anyák 

napjára választottam a fiaim nevében és nagyon szép lett 

a felújított szoba falon.

Köszöm a Képáruháznak a gyors és precíz intézkedést.

216 2017. ápr 28. 17:18 5 5 5
Gyors volt az elkészítés és így nem kellett napokat 

várnom!

217 2017. ápr 27. 8:25 5 4 5 Gyors volt, a vártnál korábban megkaptam.

218 2017. ápr 26. 17:31 5 5 5

Nagyon tetszik a kép, amely ajándék lett. A páromnak is 

nagyon tetszett. Gyors, gördülékeny volt minden.

Az ügyfélszolgálat segített a kép javításában is. Pont 

olyan lett amilyen az eredeti fotó. Ez már nem az első 

rendelésem Önöktől, de nem is az utolsó :)

Köszönök szépen mindent!

Anita

Budapest

2017.04 

219 2017. ápr 26. 16:21 5 4 5  

220 2017. ápr 26. 13:31 4 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

221 2017. ápr 21. 18:48 5 5 5

222 2017. ápr 20. 23:06 5 5 5 Gyors, pontos.

223 2017. ápr 20. 16:24 5 5 5

224 2017. ápr 20. 12:43 5 5 5
Több látványterv közül választhattam és gyorsan 

reagáltak a leveleimre.

225 2017. ápr 12. 13:51 5 4 5

226 2017. ápr 12. 13:49 5 4 5
Nagyon pontosan volt a kép a vászonra feszítve, ami 

nagyon tetszett.

227 2017. ápr 12. 13:38 5 4 4

228 2017. ápr 7. 16:33 5 5 5
Tökéletesen úgy működik a rendszer, amire szükség van. 

Se több, se kevesebb..

229 2017. ápr 6. 16:04 5 5 5

230 2017. ápr 6. 8:24 5 4 5

231 2017. ápr 6. 7:52 5 5 5
Összességében mindennel elégedett voltam.

Nagy választék, korrekt tájékoztatás, gyors, pontos 

kiszolgálás.

Csak így tovább!

232 2017. ápr 5. 20:26 5 5 5 Figyelmeztettek, h nem jó minőség a tervezet
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

233 2017. ápr 5. 17:07 5 5 3

234 2017. ápr 5. 14:25 5 4 5

235 2017. ápr 5. 13:30 5 5 5

236 2017. ápr 5. 13:16 5 5 5
Pillanatok alatt kaptam egy tervezetet az egyedi méretű 

képemről, ami szuper lett!

237 2017. ápr 5. 13:07 5 3 5

238 2017. ápr 5. 13:03 5 5 5

239 2017. ápr 5. 13:02 4 4 5
Az ár mindig jó és a kivitelezés is remek. Már nem először 

rendeltem

240 2017. ápr 5. 9:08 5 5 5

Nagyon hálás vagyok, hogy figyelmeztettek az általam 

feltöltött egyedi kép minőségének gyengeségéről, ennek 

ellenére én kénytelen voltam azt elfogadni, de a 

végeredmény számomra így is csodálatos lett. 

Fantasztikus munkát végeztek, boldogan rakom ki a 

falamra! 

241 2017. ápr 4. 19:28 5 5 5

242 2017. ápr 3. 8:33 5 5 5

243 2017. ápr 2. 22:33 5 5 5

A megrendelés könnyen ment, átlátható, kezelhető a 

weboldal, ami szerintem nagyon fontos. A rendelés 

lebonyolítása gyorsan és gördülékenyen zajlott. Pár nap 

alatt már kézhez is kaptam a képet. Ajándékba rendeltük, 

a hatás nem maradt el, édesanyám megkönnyezte a 

képet. Gyönyörű szép munka, kíváló minőség. Minden 

ismerősömnek ajánlani fogom. Nagyon köszönjük. :)

244 2017. ápr 2. 19:51 5 4 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

245 2017. ápr 1. 21:27 5 3 5

246 2017. ápr 1. 5:22 5 5 5

Nem az első és nem is az utolsó rendelésem, az biztos! 

Mindig azt kapom, amit szeretnék! Mindenre rögtön 

reagálnak! A nappaliba már nem fér nálunk több 

vászonkép, de még máshova igen😁

Gyorsak, pontosak, csak jó dolgokat mondhatok! 

Köszönöm a lehetőséget! 😊 

A baratainkat/rokonainkat is mindig boldoggá tesszük az 

ilyen ajándékkal! ❤

247 2017. márc 31. 14:03 5 5 5
Nagyon tetszik a honlapotok, nagyon jól lehet használni, 

minden képemnél használhattam az effekteket, amitől 

sokkal szebbek lettek.

248 2017. márc 31. 14:01 5 5 5

Gyönyörű képek lettek, nagyon elégedett vagyok. 

Segítőkészek voltak, felhívták a figyelmünket arra, ha 

nem megfelelő felbontású képet választottunk az egyedi 

kép elkészítéséhez, és még a kocsihoz is segítettek 

nekem levinni az elkészült képeket! :) Nagyon köszönöm!

249 2017. márc 31. 12:40 5 5 5 Kiváló képeket kaptam gyors kidolgozással.

250 2017. márc 31. 10:01 5 5 5

Nem az első és nem is az utolsó rendelésem, az biztos! 

Mindig azt kapom, amit szeretnék! Mindenre rögtön 

reagálnak! A nappaliba már nem fér nálunk több 

vászonkép, de még máshova igen😁

Gyorsak, pontosak, csak jó dolgokat mondhatok! 

Köszönöm a lehetőséget! 😊 

A baratainkat/rokonainkat is mindig boldoggá tesszük az 

ilyen ajándékkal! ❤

251 2017. márc 30. 17:34 5 5 5

252 2017. márc 30. 10:10 5 5 5
elégedett voltam, gyors szállitás szép éles a kép 

minősége

253 2017. márc 30. 7:56 5 5 5

254 2017. márc 29. 21:18 5 5 5
Egyedi igényemnek megfelelően ,gyorsan és pontosan  

kaptam meg a képeket!

255 2017. márc 29. 20:24 5 5 5

23/89



No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

256 2017. márc 29. 15:09 5 5 5 100%-osan elégedett voltam mindennel, köszönöm!!!

257 2017. márc 29. 14:58 3 5 5

258 2017. márc 29. 8:16 5 4 5

259 2017. márc 28. 6:28 5 5 5

260 2017. márc 27. 15:59 5 5 5
Minden nagyon gyorsan ment, szép, jó minőségű vászon 

képet kaptam. Max. elégedett vagyok!

261 2017. márc 24. 14:50 5 5 5

262 2017. márc 24. 9:56 5 5 5

263 2017. márc 24. 9:42 5 5 5

A páromnak szerettem volna valami egyedi ajándékot 5. 

évfordulónkra. Véletlen találtam Rátok, és máris jött az 

ihlet. Gördülékenyen ment a rendelés és az átvétel. A kép 

hibátlan! Párom meg repes az örömtől! Köszönöm 

Nektek! :)

264 2017. márc 23. 20:05 3 5 5

265 2017. márc 23. 20:00 4 5 5

266 2017. márc 23. 19:57 5 4 5

267 2017. márc 23. 17:49 5 5 5

268 2017. márc 23. 16:08 5 5 5

24/89



No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

269 2017. márc 23. 15:54 5 5 5

270 2017. márc 23. 15:37 5 5 5

271 2017. márc 23. 15:19 5 5 5

272 2017. márc 23. 14:01 5 5 5

273 2017. márc 23. 10:29 5 5 5

274 2017. márc 21. 12:20 5 5 5
Szebb lett a végeredmény mint gondoltam.Gyorsaságért 

külön köszönet.

275 2017. márc 20. 13:33 5 5 5

276 2017. márc 18. 13:38 5 5 5
Nagyon sok a lehetőség, méretválasztás, képekeret, 

paszaprtu, annak a színét is módosíthatom, ha 

akarom...nincs még egy ilyen oldal, ahol ennyi beállítási 

lehetőséget biztosítanak!

277 2017. márc 17. 19:09 5 5 5
Nagyon tetszik a kép amit rendelem.Nagyon meg vagyok 

elégedve. 

Köszönöm :)

278 2017. márc 9. 9:43 5 3 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

279 2017. márc 9. 8:35 5 5 5

Az nagyon tetszet, hogy szoltak h ogy nem tul szep a kep 

amiket en szerkesztettem ossze, es kertek, h ogy kuldjem 

el az eredeti kepeket es megcsinsltak nekem!

Nagyon orulok, hogy vegre olyan ceggel talalkozom, hogy 

segit ha valamihez nem ertek!

Alltalabsn elvarjak, hogy minddnhez kene erteni, hol ott 

biztos Ok sem ertenek az en szakmamhoz!

Nagyon koszonom a segitseget, es h szoltak hogy nem 

szep es lehet rajta javitani!!!

En biztos, hogy csak Onoknel fogok kepeket csinaltatni!

280 2017. márc 9. 6:43 5 5 5

281 2017. márc 8. 17:18 5 5 5 A rendelés egyszerü, a kiszállítás gyors volt.

282 2017. márc 7. 9:17 4 5 5

283 2017. márc 6. 9:22 5 4 5 Mindig kifogástalan vászonképet kaptunk!:)

284 2017. márc 3. 13:14 5 5 4
Maga az elkészült kép tetszett a legjobban. Olyan lett mint 

vártam,sőt jobb!

285 2017. márc 1. 22:45 5 5 5 Gyors ügyintézés, gyors elkészítés, kiváló minőség

286 2017. márc 1. 17:46 5 5 5
Évfordulóra rendeltem a képet, pont olyan lett, mint 

amilyet elképzeltem. A megrendelést követő második 

napon már meg is kaptam. A jövőben is rendelni fogok :-) 

287 2017. márc 1. 16:20 4 4 5

288 2017. márc 1. 16:14 5 5 5
Évfordulóra rendeltem a képet, pont olyan lett, mint 

amilyet elképzeltem. A megrendelést követő második 

napon már meg is kaptam. A jövőben is rendelni fogok :-) 

289 2017. febr 28. 20:32 5 5 5
Évfordulóra rendeltem a képet, pont olyan lett, mint 

amilyet elképzeltem. A megrendelést követő második 

napon már meg is kaptam. A jövőben is rendelni fogok :-) 
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tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?
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kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

290 2017. febr 27. 17:45 5 5 5
Évfordulóra rendeltem a képet, pont olyan lett, mint 

amilyet elképzeltem. A megrendelést követő második 

napon már meg is kaptam. A jövőben is rendelni fogok :-) 

291 2017. febr 27. 9:08 5 5 5

292 2017. febr 25. 19:12 5 5 5
Könnyű volt az oldalt használni és nagy örömünkre 

nagyon szép ajándék készült baratnőnk  30. 

Szulinapjara!!! :-) biztos visszatérünk még rendelni!! :-)

293 2017. febr 25. 11:03 3 3 5

294 2017. febr 24. 11:04 5 3 4

295 2017. febr 24. 9:35 4 2 4

A Valentin-nap előtti marketing szerintem ügyes volt. A 

"Minden itt kezdődőtt" ötlet tetszett meg a on-line 

marketing hatására. 

A képválaszték jó, mindenki megtalálhatja a saját 

ízlésének megfelelő képet. A hölgy az ügyfélszolgálatnál 

készséges volt.

Kiszállítás rendben.

Összességében maximálisan elégedett vagyok!

Már tervezzük a következő projektet! :) 

296 2017. febr 24. 9:30 5 5 5

297 2017. febr 24. 9:28 5 5 5

298 2017. febr 24. 9:18 5 4 4

299 2017. febr 24. 9:07 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

300 2017. febr 24. 8:49 5 5 5

Igazából minden profin zajlott, a tervezéstől a 

kézbesítésig egyaránt. Azt kiemelném,hogy pluszba 

kértem egy dátumot a kép jobb alsó sarkába, ami nem 

volt válaszható opció, de az is rákerült! A telefonos 

kapcsolattartó Hölgy is kedves és segítőkész volt. Bátran 

ajánlom mindenkinek a képáruház csapatát! Köszönöm! 

301 2017. febr 23. 20:29 5 3 5
Szuper minőség, kedves ügyfélszolgálat, villámgyors 

munka! Kell ennél több?..

302 2017. febr 22. 23:39 5 5 5
Tökéletesen megvoltam elégedve.Az általam kért dolgok 

maximálisan teljesültek.Köszönöm!

303 2017. febr 22. 23:18 5 5 5
Minden rendben, gyorsan, gördülékenyen zajlott. Profi 

munka! Köszönöm!

304 2017. febr 22. 17:38 5 4 5

305 2017. febr 22. 14:41 5 4 5

Nagyon gyorsan ment, rendeléstől a kézhezvételig. 

Egyedül a futárszolgálattal volt kis problémám...... a 

becsomagolt kép a kocsi aljában volt, és miközben 

kereste a futár össze-vissza  dobálta a csomagokat. A 

képemet is.

Minden egyébbel elégedett vagyok. Máskor is rendelek. : - 

)

306 2017. febr 22. 13:52 5 3 3

307 2017. febr 22. 13:38 5 5 5
A minőség, a gyorsaság és az ár-érték arány kiváló, 

legközelebb is innen rendelek vászonképet

308 2017. febr 21. 19:39 5 5 5

Vászonfotót kértünk egyedi, családi képről, Apósom 70.-

dik születésnapjára, a képen a Férjem, a Bátyja és az 

unokák láthatóak. Még sose rendeltünk így, interneten 

keresztül, pláne nem személyes, családi ajándékot, de 

egyszerűen szuper minőséget kaptunk! Tökéletes 

vászonfotót! hatalmas örömet szereztek Nekünk és evvel 

még hatalmasabb meglepetést sikerült szereznünk az 

ünnepeltnek is! Nagyon köszönjük a gyorsaságot, a 

kidolgozást, a minőséget!! Biztos, hogy további 

vászonfotókat rendelünk még! Ezer köszönet a 

munkájukért!! 


309 2017. febr 19. 0:48 1 5 4
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

310 2017. febr 16. 14:16 5 4 5

311 2017. febr 16. 11:14 5 5 5
A kiszállítás sokkal gyorsabb volt, mint ahogy ígérték. 

Korrekt és profi volt minden a megrendeléstől a 

kézhezvételig. Nagyon elégedett vagyok.

312 2017. febr 16. 8:50 5 4 5

313 2017. febr 16. 7:44 5 5 5
Nagyon korrekt,gyors,megbízható ügyintézés.A minőség 

pedig tökéletes!!!Csak igy tovább!!!Kő

314 2017. febr 15. 21:54 5 5 5

315 2017. febr 15. 21:50 5 5 5
Szuper minőség, a kérésemet rugalmasan kezelték, 

nagyon gyorsak, maximálisan elégedett vagyok. 

Mindenkinek jó szívvel ajánlom! További sikeres munkát 

kívánok! 

316 2017. febr 15. 18:00 5 5 5

Sziasztok!

Nagyon elégedett vagyok, kértem extra kérést is és szó 

nélkül csodásan megoldották a tervezők. Szuper csapat :)

Köszönöm szépen

317 2017. febr 15. 16:00 5 4 5

318 2017. febr 15. 15:14 4 2 5

319 2017. febr 15. 15:09 5 5 5

320 2017. febr 9. 20:11 5 5 5
Nagyon elégedett vagyok. Egyedi képet rendeltem, de a 

grafikai munkával és az elkészült vászonkép 

minőségével is maximálisan elégedett vagyok. 

Köszönöm mindenki munkáját. 

321 2017. febr 9. 14:35 5 4 5
A minőséggel maximálisan elégedett vagyok, a szállítás 

gyors és pontos.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

322 2017. febr 8. 18:52 5 5 5

323 2017. febr 8. 15:43 4 5 5 Gyorsan elkészült a kép. Szép munka.

324 2017. febr 8. 15:36 5 5 5

325 2017. febr 8. 13:50 5 4 5

Ez a harmadik rendelésem volt az elmúlt másfél évben. 

Mindegyiknél maximálisan elégedett voltam a 

minőséggel, a gyorsasággal, a tájékoztatással és a 

szállítással. Sok barátomnak ajánlottalak már 

benneteket.

326 2017. febr 8. 13:09 5 5 5
Sosem találkoztam még ilyen céggel ahol napi többszöri 

volt az információ küldése, hogy hol tart a rendelés 

folyamata. A megrendelt kép életben még jobb mint a 

képen. Teljesen elégedett vagyok!! 

327 2017. febr 8. 7:46 5 5 5

328 2017. febr 2. 18:41 5 5 5

329 2017. febr 1. 19:19 5 5 5

330 2017. febr 1. 19:10 5 5 5

331 2017. febr 1. 16:00 5 5 5

Tobb modern kepet is lehetne feltenni, zentengle kepeket, 

mandala kepeket, akar olyan celzattal is hogy a kreativ 

hobbit kedvelo kozonseget (pl en is) is megcelozzak. Egy 

klassz mandala vagy zentengle minta, amit vaszonra 

lehetne valasztani es kifesteni az pl nagyon jo otlet lenne. 


332 2017. febr 1. 15:29 4 5 5
A képek árazásánál, a magyarázat. Mit jelent a 2 ill. a 4 

cm-es keret. Mit jelent az összetekert poster fogalma. 


333 2017. febr 1. 13:49 5 4 5
Rugalmas és korrekt hozzáállást tapasztaltam 

mindvégig, személyre szabott problémák kezelésében is 

nagyon segítőkészek voltak.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

334 2017. febr 1. 13:48 5 4 5
Rugalmas és korrekt hozzáállást tapasztaltam 

mindvégig, személyre szabott problémák kezelésében is 

nagyon segítőkészek voltak.

335 2017. febr 1. 13:39 5 5 5

336 2017. febr 1. 10:58 5 5 5

337 2017. jan 25. 10:00 5 5 5 Rugalmasság, pontosság, gyorsaság...

338 2017. jan 25. 7:36 5 5 5

339 2017. jan 19. 17:59 5 5 5
A szeles meret valasztasi lehetoseg es a kivalo 

színek....kivéve az arany színt, mert az nagyon 

gyenge....csak sarga.

340 2017. jan 19. 12:34 5 5 5
az tetszett leginkább, hogy rendelés leadását követő 

napon már meg is érkezett a rendelésem!

341 2017. jan 19. 9:11 5 5 5

342 2017. jan 19. 9:06 5 5 5

343 2017. jan 15. 15:20 5 4 5

344 2017. jan 14. 12:59 5 5 5
Bár elég nagy a választék a kedvenc festményem nem 

szerepelt a kínálatban. Viszont külön kérésre azt is el 

tudták készíteni.

345 2017. jan 13. 9:24 3 5 2
Sajnos azt éreztem ,hogy dobjuk össze a rendelést,és 

haladjunk tovább. Nem nagyon válogathattam,pedig 

fizettem is volna érte még! De azért akinek készültem 

vele remélem így is tetszeni fog!

346 2017. jan 12. 12:04 5 4 5
Gyorsan és jó minőségben készült el a poszter, amit 

rendeltem.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

347 2017. jan 12. 10:03 5 5 5

A kép gyönyörű lett, az egész család és az ismerősök is a 

csodájára jártak! :) A vevőszolgálatos hölgy rendkívül 

rugalmas és segítőkész volt. Jó szívvel tudom ajánlani 

ezt a csapatot, mert mindennel elégedett voltam! Amit 

még külön kiemelnék, az a gyorsaság, ugyanis 

KARÁCSONYRA valóban kézhez kaptam a képemet annak 

ellenére, hogy már a finisben voltunk, és nagyon szorított 

az idő. Hálás vagyok, hogy teljesítették az egyéni 

kívánságaimat és az álmomat ezzel a csodás képpel! 

KÖSZÖNÖM KÉPÁRUHÁZ!!!!!! :)

348 2017. jan 11. 12:23 5 5 5

349 2017. jan 11. 12:12 5 5 5

350 2017. jan 10. 21:36 5 5 5 Az azonnali megoldás a problémámra

351 2017. jan 5. 20:18 4 5 5
Átlátható ,kezelhető web felületen könnyű volt a 

rendelés. A megrendeléstől számítva 2 napon belül 

megkaptam amit szerettem volna. Gyors és pontos volt a 

kiszállítás.Köszönöm!

352 2017. jan 5. 6:40 4 4 5

353 2017. jan 4. 13:16 4 5 5

354 2017. jan 3. 22:03 5 3 4 Leginkább a kép egyedisége.

355 2017. jan 3. 21:37 5 4 5 Minőségi munkát kaptam és gyorsan! Köszönöm! :)

356 2017. jan 3. 20:31 5 5 5
a gyorsaság és hogy a szállítást egy linken keresztül 

változtatni tudom, szívesen ajánlom másoknak az oldalt :)  
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

357 2017. jan 3. 20:17 5 4 4

358 2017. jan 3. 15:42 5 5 5

359 2017. jan 3. 14:13 5 5 4
Nagyon tetszett, hogy tevékenyen részt vehettem a kép 

végleges változatának elkészítésében. Annak is nagyon 

örültem, hogy több tervből választhattam. Elégedett 

vagyok.

360 2017. jan 3. 13:35 5 4 5
A kep ...a gyorsassag..2x is rendletem egymas 

utan..IMADJUK

361 2017. jan 3. 13:13 5 5 5
Fantasztikus minőség, gyönyörű munka.

Biztosan rendelek még több képet!

BUÉK

362 2017. jan 3. 12:59 5 5 5

363 2017. jan 3. 12:50 5 5 5

364 2017. jan 3. 11:27 5 5 5

365 2017. jan 3. 10:49 5 5 5

Hihetetlenül gyorsan és csodálatosan szép minőségben 

történt meg a rendelt kép elkészítése. A kiszállítás is 

nagyon hamar megtörtént, így aztán nem kellett 

aggódnom, hogy időben át tudom-e nyújtani az 

ajándékot. Nagy köszönet! Igazi profi munka!

366 2016. dec 28. 22:41 5 5 5

367 2016. dec 28. 22:40 5 5 5

368 2016. dec 28. 20:02 5 5 5 Jól sikerült, elégedett vagyok az elkészült képpel!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

369 2016. dec 28. 11:28 5 5 5

370 2016. dec 25. 16:10 5 5 5
Minden tökéletes volt, az internetes felület kiválóan 

kezelhető, a megrendelt képeket nagyon jó minőségben, 

igen rövid idő alatt mgkaptaam. Az egyik legjobb 

Webáruház. amivel iáig találkoztam. Köszönet!

Inzelt Péter

371 2016. dec 25. 10:28 5 5 5

372 2016. dec 24. 15:51 5 3 4
Teljesen boldoggá tett hogy december 19.-én délelött 11 

órakor megrendeltem a kiválasztott képet. És másnap 

reggel 9.órakor átvettem a csomagom. Precizen 

csomagolt állapotban. Nagyon köszönöm. 

373 2016. dec 24. 15:00 5 5 5

Nagyon jó mert itthonról nyugodtan át tudom nézni hogy 

mit szeretnék.mindennel nagyon elégedett 

voltam.Ezúton szeretnék nagyon boldog ünnepeket 

kívánni mindenkinek.

374 2016. dec 24. 0:40 5 5 5

375 2016. dec 23. 21:17 5 5 5 Minden tetszett !!

376 2016. dec 23. 21:01 5 5 4
Nagyon sokszínű, tetszik hogy sok mintakép van így 

könnyebb elképzelni hogy fog kinézni a rendelt kép.

377 2016. dec 23. 20:29 4 5 5

378 2016. dec 23. 19:08 5 5 5

379 2016. dec 23. 18:45 5 5 5
gyorsan, flottul ment minden - biztos körülnézek majd az 

áruház  oldalán - és ajánlom ismerőseimnek is!!!

380 2016. dec 23. 18:01 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

381 2016. dec 23. 14:24 5 5 5
Kis hiba csúszott a rendelésbe,amit fél nap alatt a 

karácsonyi őrület ellenére orvosoltak!gyönyörű lett a 

képkollázs,amit rendeltem!nagyon köszönöm!

382 2016. dec 23. 12:40 5 5 5

383 2016. dec 23. 12:17 5 3 1

384 2016. dec 23. 11:34 5 4 5

385 2016. dec 23. 10:28 5 5 5
A kép színei nagyon tetszettek. A futár előre telefonált 

mikor érkezik, így sikerült meglepetésként átadni a képet!

386 2016. dec 23. 9:29 5 5 4
Nagyon sokszínű, tetszik hogy sok mintakép van így 

könnyebb elképzelni hogy fog kinézni a rendelt kép.

387 2016. dec 23. 8:50 5 5 5 Az ügyfélszolgálat figyelmessége a gyors kiszolgálás

388 2016. dec 23. 6:50 5 4 5

389 2016. dec 23. 1:39 5 5 3 Gyorsaság, precíz munka.

390 2016. dec 22. 23:08 5 5 5
Nagyon segítőkészek voltak!A kép amit szerettem volna 

nem volt jó a felbontása és a Hölgy felhívott és ajánlott 

másik hozzá hasonló képet!Nagyon szépek a képek!Teljes 

mértékben elégedett vagyok!

391 2016. dec 22. 23:02 4 5 5
Dicséretes, hogy a megrendelt kép elkészítésének és 

kiszállításának folyamatáról mindig értesítést kaptam.

392 2016. dec 22. 23:00 5 5 5

393 2016. dec 22. 21:52 5 2 4
Nagyom jó lett a kép, igazi karácsonyi ajándék a nagyinak! 

Köszönjük!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

394 2016. dec 22. 20:31 5 5 4 Minden flottul ment. Profik vagytok.

395 2016. dec 22. 20:30 5 4 5
Nagyon gyorsan elkészültek és kiszállításra kerültek a 

képek, még karácsony előtt is két napon belül 

megérkeztek a képek. Nagyon szépek! Köszönjük!

396 2016. dec 22. 20:25 5 4 5

Tetszett a gyors ügyintézés, a korrekt kapcsolattartás, a 

szállítás megszervezése. Az elkészült vászonkép éppen 

olyan, mint ahogyan azt az oldalon előzetesen láttam. 

Mindenkinek ajánlom a Képáruház.hu-t!

397 2016. dec 22. 19:47 5 5 5

398 2016. dec 22. 19:29 5 5 5
A rendelt képek minősége kiváló. A termék gyorsan 

megérkezett. Mindennel elégedett vagyok.

399 2016. dec 22. 19:08 5 5 5

Sziasztok!

Maximálisan elégedett vagyok az általam rendelt képel 

és szállítással is!

Nagyon jó kép minősége jövőben még biztos rendelek 

tőletek képeket és ajánlom az ismerőseimnek is!!!

Nagyon köszönöm!

Boldog Karácsonyt!

Üdv.:Tamás  

400 2016. dec 22. 18:16 5 5 5
Köszönöm a gyors, pontos , kívánságnak megfelelően 

elkészített képeket.Anna

401 2016. dec 22. 17:50 5 5 5
Gyorsan és szépen elkészitették a képet amit 

küldtem,Már régen szerettem volna ilyen többrészes 

képet,most sikerült.Köszönöm.szép napot kivánok Fabó 

Istvánné,

402 2016. dec 22. 17:49 4 5 5
Gyors, korrekt ügyintézés és kiszállítás még az ünnepi 

őrület időszakában is. Gratulálok!

403 2016. dec 22. 17:47 5 3 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

404 2016. dec 22. 17:45 5 5 5

405 2016. dec 22. 17:32 5 5 5

406 2016. dec 22. 17:16 5 5 5 Gyorsak! Jó minőségben dolgoznak! Megbízhatóak! 

407 2016. dec 22. 17:14 5 5 5

408 2016. dec 22. 17:11 5 5 5 Gyorsak! Jó minőségben dolgoznak! Megbízhatóak! 

409 2016. dec 22. 16:53 5 3 5

410 2016. dec 22. 15:16 3 4 5
Rugalmas, készséges ügyfélszolgálat, a kép időben 

elkészült.

411 2016. dec 22. 15:12 5 5 5

412 2016. dec 22. 14:43 5 4 5

Nagyon elegedett voltam a vevoszolgalat munkajaval. 

Sajnos nem tul jo felbontasu kepeket kuldtem,ennek 

ellenere folyamatosan kerestek a lehetoseget hogy 

megoldhak a problemat. A vegeredmeny pedig nagyon 

szep lett.

413 2016. dec 22. 14:32 5 5 5

414 2016. dec 22. 14:28 5 3 5

Tetszett, hogy a problémát azonnal jelezte a 

vevőszolgálat, a grafikusok pedig maximálisan 

segítőkészek voltak abban hogy olyan képet kapjak, 

amilyet elképzeltem! Nem először fordult ez elő, 

nyugodtan rájuk bízom magam, mindig elégedett vagyok 

az eredménnyel , köszönöm!

Munkájukhoz további sok sikert, kellemes ünnepeket 

kívánunk szeretettel. Jégh Lajos, Jéghné Topor Judit 

Paksról
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

415 2016. dec 22. 14:17 5 5 5

Az egész rendelésben az volt a legnehezebb, hogy a sok 

remek ötletből kiválasszam azt, amit igazán szeretnék. 

De szerintem még visszatérek kipróbálni más variációkat 

is! A megrendelés tökéletes lett, a kiszállítás simán ment! 

Csak ajánlani tudom az oldalt mindenkinek! 

416 2016. dec 22. 14:04 5 5 5 Gyorsak! Jó minőségben dolgoznak! Megbízhatóak! 

417 2016. dec 22. 11:30 5 5 5

418 2016. dec 22. 11:20 4 5 5

419 2016. dec 22. 10:47 5 5 5

420 2016. dec 22. 9:13 5 5 5 Gyors volt, gyönyörű lett és a futár is kedves volt.

421 2016. dec 22. 7:41 5 5 5
az egyszerűség, a pontosság, a kényelem és nem utolsó 

sorban az ár!

422 2016. dec 22. 6:52 5 5 5

Mindennel tökéletesen elégedett voltam. Jól kezelhető a 

rendelési felület, olyan embereknek is (mint én), akik 

kevésbé tapasztaltak a számítógépes felhasználás terén. 

Jó minőségű a megrendelt áru, tökéletes a csomagolás, 

hiszen sérülékeny és érzékeny dologról van szó. A 

megrendeléstől a kiszállításig minden flottul zajlott, 

gyorsan és megfelelő tájékoztatással.

423 2016. dec 22. 5:33 5 5 5 A minőség és a gyorsaság!

424 2016. dec 21. 22:22 5 5 5

425 2016. dec 21. 22:18 5 5 5
Nagyon szép képeket kaptam,szépen és ügyesen vannak 

kidolgozva.Köszönöm.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

426 2016. dec 21. 22:13 5 5 5
Megtaláltam az elképzelésem szerint az ajándékba szánt 

képet.A csomag időben és gyorsan megérkezett.A 

futárszolgálat munkatársa szimpatikus volt.

427 2016. dec 21. 22:09 5 5 5 Önöknél találtam a legkedvezőbb ár-érték arányt. :) 

428 2016. dec 21. 21:42 5 5 5
Nagyon szép lett a kép, felülmúlta az elvárásaimat. 

Nagyon köszönöm! 

429 2016. dec 21. 21:19 5 3 4

430 2016. dec 21. 21:02 5 5 5 Jo minőség, gyorsaság, kedves ügyfélszolgálat 

431 2016. dec 21. 20:49 5 5 5
A gyors és nagyon jó szolgáltatás, valamint az elkészült 

kép minősége

432 2016. dec 21. 20:43 5 5 5

433 2016. dec 21. 20:40 5 4 5

434 2016. dec 21. 19:42 3 4 3
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

435 2016. dec 21. 19:24 4 4 5 Áttekinthető weboldal, bőséges kínálat, jó ár-érték arány.

436 2016. dec 21. 19:23 4 4 5 Áttekinthető weboldal, bőséges kínálat, jó ár-érték arány.

437 2016. dec 21. 18:54 5 5 5 Gyors, kiváló minőségű!

438 2016. dec 21. 18:48 5 5 5

Rendkívül sok lehetőség arra, hogy egy egyszerű fotóból 

hogyan legyen nagyszerű ajándék! Már 5 vászonképet 

rendeltem, és még mindig szeretnék további képeket! 

Kiváló minőség rövid idő alatt, segítőkész ügyfélszolgálat 

a chat-en. Ajánlani tudom mindenkinek. 

439 2016. dec 21. 18:40 5 5 5
Jól átlátható a honlap, könnyű a megrendelés, 

villámgyors a kiszállítás, köszönjük!

440 2016. dec 21. 18:38 5 5 5

441 2016. dec 21. 18:37 5 5 5

442 2016. dec 21. 18:26 5 5 5

443 2016. dec 21. 18:16 5 5 5

444 2016. dec 21. 18:12 5 5 5
Csodaszépek az elkészült képek! Máskor is fogok 

rendelni innen! 

445 2016. dec 21. 17:20 4 5 5

446 2016. dec 19. 16:14 5 5 5 Minden szuper volt, gyors, korrekt. Koszonom
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

447 2016. dec 19. 8:52 5 4 5 Tökéletes kivitelezés 

448 2016. dec 18. 11:52 5 5 3

449 2016. dec 18. 10:02 5 5 5

450 2016. dec 16. 20:51 5 5 5

451 2016. dec 16. 16:38 5 5 5 Gyors,rugalmas profi munka!!

452 2016. dec 15. 23:27 5 5 5

453 2016. dec 15. 21:20 5 5 5

Nagyon szépek lettek a képek (5 kisméretű vászonképet 

rendeltem a kislányomról magunknak és a 

nagyszülőknek), igényesen vannak kivitelezve. Az árat is 

nagyon korrektnek tartom, az pedig már csak hab a 

tortán, hogy pár nap alatt meg is érkeztek. Szívesen 

ajánlom mindenkinek! Köszönöm!

454 2016. dec 15. 15:11 5 5 5

Kicsit kételkedve kezdtem hozzá a megrendelésnek! De 

lesz ami lesz alapon belevágtam! Az elkészült kép 

gyönyörű! Előkészítése a szállításra rendkívül precíz. 

Mindenkinek csak ajánlani tudom!

455 2016. dec 15. 10:37 5 5 5

456 2016. dec 15. 10:25 5 4 5

457 2016. dec 15. 10:07 5 5 5 Mint mindig, minden rendben volt. :) 
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

458 2016. dec 15. 8:27 5 5 5

459 2016. dec 15. 6:13 5 4 5

460 2016. dec 14. 21:46 5 3 5
Kedves,segítőkész munkatársak, gyors kiszállítás, 

tökéletes megvalósítása az elképzeléseknek, reális árak.

Csak ajánlani tudom a Képáruház munkáját. Egyszerűen 

fantasztikus !!  

461 2016. dec 14. 21:23 5 5 5
Jó volt a képek ára és a képek választéka, mind 

méretben, mind pedig anyagban.

462 2016. dec 14. 21:02 5 5 5
Könnyű az egyedi képet feltölteni, tetszik hogy a kép 

minőségéhez igazodik a méretválasztás. Csak ajánlani 

tudom mindenkinek!!!!!

463 2016. dec 14. 20:31 5 5 5
Könnyű az egyedi képet feltölteni, tetszik hogy a kép 

minőségéhez igazodik a méretválasztás. Csak ajánlani 

tudom mindenkinek!!!!!

464 2016. dec 14. 19:44 5 5 5
Nagyon szép lett a kép! Köszönöm a gyors 

kiszállítást,elkészítést. Máskor is innen fogok rendelni!! 

465 2016. dec 14. 19:37 5 5 5

466 2016. dec 14. 19:18 5 4 5

467 2016. dec 14. 19:11 5 5 5 A gyors válaszok a kérdéseimre és a gyors kézbesítés.

468 2016. dec 14. 18:37 5 5 5

469 2016. dec 14. 18:32 5 5 5 Egyedi a szolgáltatás
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

470 2016. dec 14. 18:14 5 4 5
A vászonkép minősége hibátlan ... a legszebb ajándék 

lesz idén a fa alatt :) koszonom a gyors és precíz munkàt a 

csapatnak ! 

471 2016. dec 14. 17:29 5 4 5

472 2016. dec 14. 17:25 5 5 5

473 2016. dec 14. 17:15 5 5 5
Már nem először rendelek vászonképet saját fotóról és 

minden egyszerűen, korrekt módon megy.

Ez manapság ritka és dicsérendő.

Ferenc

474 2016. dec 14. 17:12 5 4 5

475 2016. dec 14. 16:50 5 4 5
Rugalmasság, gyorsaság.egyszerű hatékony 

Problémamentes kapcsolattartás. 

476 2016. dec 14. 11:25 5 5 5

477 2016. dec 12. 10:17 5 5 5

478 2016. dec 10. 12:11 5 4 5
A leadott megrendelést követően rövid határidővel 

elkészült. Maximálisan elégedett voltam a minőséggel. 

Pont így képzeltem el, és álmom vált valóra! Köszönöm 

szépen! Barátaimnak, ismerőseimnek is ajánlani fogom!

479 2016. dec 10. 0:36 5 5 5
nagyon jó a rendelési honlap, precíz és jó minőségű a 

munka.

480 2016. dec 9. 20:30 5 5 5
Minden várakozásunkat fölülmúlta az elkészült 

vászonkép. A színek intenzívek, a minőség magas. 

Köszönjük!

481 2016. dec 9. 17:52 5 4 5 Gyors kiszállítás, profi munka!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

482 2016. dec 9. 14:31 5 3 5

483 2016. dec 9. 14:20 5 3 5

484 2016. dec 9. 12:36 5 4 5
Gyors, pontos szolgáltatás. Rugalmasság, hozzáértés, 

szolgálatkész vevő-kapcsolat.

485 2016. dec 9. 12:33 5 5 5

486 2016. dec 8. 21:50 5 5 5

487 2016. dec 8. 18:45 5 3 5

488 2016. dec 8. 14:02 5 5 5

489 2016. dec 8. 12:40 5 4 5

490 2016. dec 8. 8:46 5 5 5

Nagyon segìtőkészek voltak.Szinte 3nap után, a 

megrendelést követően,már a kezembe is volt a 

megrendelt kép!

Nagyon jò minőségű,igazán egyedi,kreatìv képekkel lehet 

barátainkat,családtagjainkat meglepni!

Mindenkinek csak ajánlani tudom!:-)

491 2016. dec 8. 8:13 5 3 5

492 2016. dec 8. 5:25 5 5 5

493 2016. dec 7. 23:50 4 4 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

494 2016. dec 7. 21:38 5 5 5

a megrendeléstől kiszállításig rövidebb idő telt el mint 

gondoltam.

és  olyan mint egy festmény, pedig nyomtatás - lenyűgöző!

tetszett, hogy ami miatt aggódtam, - hogy ha túl nagy 

képet kérek pixeles lesz - az végül megoldódott, a 

feltöltött kép felajánlott legnagyobb mérete függött a 

feltöltött kép méretétől. 

Judit 

495 2016. dec 7. 21:12 5 5 5

496 2016. dec 7. 19:31 5 5 5 Gyors, pontos, korrekt ügyintézés.

497 2016. dec 7. 17:55 4 4 5
Gyors, pontos, változtasokra kész, megfelelő információ, 

kedves, barátságos, segítőkész kapcsolattartás.

498 2016. dec 7. 16:56 5 5 5

Úgy éreztem, tényleg segíteni szeretnének, hogy 

számomra a legmegfelelőbb megoldást megtaláljuk. 

Segítőkészek, naprakészek,kedvesek. Teljes mértékben 

elégedett vagyok. A képek olyanok lettek, amilyeneket 

elképzeltem.

Hálásan köszönöm!!! Képet karácsony után küldeni fogok. 
                                                                     

499 2016. dec 7. 16:44 5 4 5
Gyors, pontos lebonyolítás, rugalmas  hozzáállás , szép  

végeredmény! 

A képek ajándékba készültek, remélem tetszeni fognak!

500 2016. dec 7. 16:42 5 4 5
Gyors, pontos lebonyolítás, rugalmas  hozzáállás , szép  

végeredmény! 

A képek ajándékba készültek, remélem tetszeni fognak!

501 2016. dec 7. 16:40 5 3 5
Teljesen korrektnek találtam az ügyintézést és a 

kommunikációt az Önök kollégáival.

502 2016. dec 7. 15:19 5 5 5

503 2016. dec 7. 15:18 5 5 5
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Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.
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a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

504 2016. dec 7. 15:02 5 5 5

505 2016. dec 7. 15:02 5 5 5
Az online vevőszolgálati munkatársak segítőkészsége 

kiemelkedő. Köszönet érte és a tökéletes eredményért! 

506 2016. dec 7. 11:56 5 4 5
Szuper képek lettek!!! Személyesen vettem át, könnyen 

megtalálható, gyors, egyszerű átvétel. Nagyon feldobta a 

napom! :)

507 2016. dec 6. 10:44 5 5 5

508 2016. dec 4. 8:35 5 4 5

509 2016. dec 3. 17:49 5 5 5 Már másodszor rendeltem, ti vagytok a legjobbak! :) 

510 2016. dec 3. 17:03 3 5 5
A megrendeléstől egészen az átvételig profin nyomon 

lehetett követni a gyártási menetet, nekem semmi 

dolgom nem is volt vele. Gyors munkát végeztek, 

minőségi felbontással, ügyfélorientált kiszolgálással.

511 2016. dec 3. 12:03 5 4 5
Maximálisan elégedett vagyok, minden gyorsan, 

gördülékenyen ment.Sikerült Édesapámnak örömöt 

okozni és ez volt a cél. :)

512 2016. dec 3. 9:46 5 3 5 Gyors es szep kivitelezes. 

513 2016. dec 2. 14:54 5 4 5

514 2016. dec 2. 14:53 5 5 5

515 2016. dec 2. 14:27 5 3 5
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Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

516 2016. dec 2. 11:44 5 5 5

szimpatikus volt,hogy más előre felajánlottátok,hogyha 

szeretném magam is összeállíthatom a 

montázst.lépésről lépésre leírtátok,hogy milyen 

programmal dolgozhatok.Köszi.

A kép nagyon jó lett.Karácsonyi ajándék lesz a 

nővéremnek a családjáról.Remélem neki is tetszeni 

fog.Köszi hogy segítettetek megvalósítani a tervemet. 

További jó munkát! Csilla!

517 2016. dec 2. 11:10 5 5 5

518 2016. dec 1. 21:07 5 5 5
Egyszerű rendelésleadás, gyors készítés, pontos, precíz 

szállítás.

Csak gratulálni tudok. Mindenki el van ájulva a képtől. 

519 2016. dec 1. 20:28 5 5 5
Gyors, gördülékeny a rendelés elkészítése, kézbesítése, a 

kapott kép pedig nagyon szép, pont olyan amilyenre 

számítottam. Köszönöm

520 2016. dec 1. 20:25 5 5 5

521 2016. dec 1. 20:02 5 3 5

Megrendelés után kaptam egy mailt, amiben 

megnézhettem milyen minőségű lenne a megrendelt kép; 

illetve összehasonlíthattam két,  szakember által 

feljavított verzióval. Örültem a lehetőségnek mert így 

még szebb lett a végeredmény, amit gyakorlatilag 

másnap feladtak és harmadnap megkaptam.

Szuper ügyfélszolgálat, gyors és minőségi nyomtatás, 

köszönöm!

522 2016. dec 1. 19:52 5 5 5
Villámgyorsan és kitűnő minőségben kaptam meg a 

képet.

523 2016. dec 1. 17:56 5 4 5

524 2016. dec 1. 17:43 5 5 5 Könnyen használható az internetes megrendelés.

525 2016. dec 1. 17:24 5 4 5
Nagyon segítőkész csapat dolgozik. Gyors precíz munka. 

Köszönöm még egyszer.
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Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 
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Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

526 2016. dec 1. 17:20 5 5 5

527 2016. dec 1. 16:01 5 5 5

528 2016. dec 1. 13:58 5 5 5

Nagyon készséges volt az online vevőszolgálati 

munkatárs, rendkívül kielégítő válaszokat adtak 

kérdéseimre.

Este rendeltem meg a képet, másnapra sürgősséggel 

átvehető volt.

Tetszik, hogy tájékoztattak, mekkora méretűvé lehet 

nagyítani az általam küldött fotót a legjobb minőség 

eléréséhez!

Mivel nászajándéknak szánom, a végleges helyéről 

sajnos egyelőre nem tudok képet küldeni:-(

529 2016. dec 1. 13:58 5 5 5

Nagyon készséges volt az online vevőszolgálati 

munkatárs, rendkívül kielégítő válaszokat adtak 

kérdéseimre.

Este rendeltem meg a képet, másnapra sürgősséggel 

átvehető volt.

Tetszik, hogy tájékoztattak, mekkora méretűvé lehet 

nagyítani az általam küldött fotót a legjobb minőség 

eléréséhez!

Mivel nászajándéknak szánom, a végleges helyéről 

sajnos egyelőre nem tudok képet küldeni:-(

530 2016. dec 1. 12:11 5 5 5
Ötletes, választék, gyorsaság, 

rugalmasság=megbizhatoság

531 2016. dec 1. 11:12 5 4 5

532 2016. dec 1. 11:03 1 5 5

533 2016. dec 1. 10:04 5 5 5 Gyorsaság, minőség

534 2016. dec 1. 9:43 5 5 5
A megrendelt vászonkép tökéletes lett.Nagyon tetszik. 

Bevallom,nem számítottam arra,hogy ilyen szép lesz.A 

kiszállításra sem kellett sokat várni.  Köszönöm.  


535 2016. dec 1. 9:31 5 4 4

Nekem az tetszett legjobban, hogy kész képet kapok. 

Nem kell a digitális képet máshonnan beszerezni, illetve 

a nyomatot nekem keretre feszíteni vagy kereteztetni. 

Azt pedig, hogy ilyen gyorsan a szoba falára kerül a kép 

nem is gondoltam. Köszönöm. :)
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a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

536 2016. dec 1. 9:03 5 5 5

537 2016. nov 27. 20:33 5 5 5

538 2016. nov 26. 10:39 5 5 5
Nagyon szép kivitelezés. Bátran ajánlom mindenkinek! 

Gyorsaság*5. Ettől szebb, maradandóbb ajándékot el sem 

képzelhettem volna!

539 2016. nov 25. 15:39 5 5 5 Gyorsaság és kiváló minőség!

540 2016. nov 25. 13:53 5 5 5

541 2016. nov 25. 12:36 5 4 5

Egy héten belül kétszer rendeltem a Képáruháztól. Mivel 

több vászonképről volt szó először próbaképp csak 

hármat rendeltem meg de látva a professzionális 

kivitelezést és a gyors szállítást még a szállítás napján 

megrendeltem a teljes sorozatot. Nem bántam meg. 

542 2016. nov 25. 11:22 5 5 5

Elégedett vagyok a vevőszolgálattal, a rendelés 

menetével!

A legjobban az tetszett, hogy folyamatosan tájékoztattak 

a megrendelésem státuszáról.

Szuperül működik ez az oldal! Nagyon elégedett vagyok.

Fantasztikus és gyönyörű munkát végeztek a 

szakemberek! Az elkészült kép meseszép!

Köszönöm!

543 2016. nov 25. 10:28 5 5 5
Gyors, pontos kiszolgálás, a kép fantasztikus és 

rugalmasan kezelnek bármilyen felmerülő kérdést. :-) 

544 2016. nov 25. 9:40 4 4 4

545 2016. nov 25. 9:09 5 4 4
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Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.
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(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

546 2016. nov 24. 11:39 4 5 4
Egyedül itt lehet ilyen egyedi betűképeket rendelni, 

amelyek szerintem nagyon frappánsak.  A rendelés,  

szerkesztés nagyon gördülékeny és a minőség 

kifogástalan. 

547 2016. nov 23. 15:54 5 4 5
Telefonon segítettek a rendelésben, nagyon pörgősen, 

szakszerűen ment minden, gyorsan kész lett a kép. 

Szerintem még biztosan fogok rendelni innen és 

mindenkinek csak ajánlani fogom! :))

548 2016. nov 21. 22:52 5 4 5

549 2016. nov 21. 15:58 5 5 5
A gyorsaság elképesztően jó volt és hogy a futárszolgálat 

már a megrendelés másnapján kiszállította, az 

hihetetlen. Az Elkészült képek minősége is szuper, 

nagyon elégedett vagyok!!!

550 2016. nov 19. 22:04 5 5 5

551 2016. nov 18. 13:09 5 5 5

Tisztelt Képáruház  régi fotókról kértem a 

vászonképeket. Akiket meg akarok ajándékozni,  

azoknak kedves emlék lesz reményeim szerint, örömet 

akartam okozni nekik.  A képek kidolgozásával  teljesen 

meg voltam elégedve. A teljesítés meg egyenesen 

csodálatos volt, többször kaptam értesítést a státusz 

állapotáról, és második nap a futárszolgálat le is 

szállította előzetes jelzésű 2 órás időtartamon belül.  Ha 

csak tehetem máskor is fogok rendelni Önöktől annál is 

inkább mert a honlapjuk 

által felkínált lehetőségek nagyon is bőségesek, a 

tájékoztatás elsőrendű.       

Köszönöm munkájukat.      

                                                    Üdvözlettel    Judit.

552 2016. nov 18. 9:37 5 2 3

553 2016. nov 18. 7:42 3 4 3

A kép gyűrött volt a keretben,a paszpartu se volt 

megfelelő. Az újra elküldött képpel se voltam 

elégedett,ráadásul ez plusz költséggel járt nekem. Nem 

precíz a munkájuk,és a hozzáállásuk is hagy némi 

kivetnivalót.

554 2016. nov 16. 12:36 5 4 5

555 2016. nov 14. 11:02 5 5 5
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(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

556 2016. nov 12. 10:19 5 5 5
Egyedi kérésem gyorsan és jó minőségben készítették el. 

Nem kellett napokat várnom rá.

557 2016. nov 10. 20:09 5 5 5

558 2016. nov 10. 15:27 5 5 5

559 2016. nov 10. 12:29 5 5 5

Esküvői fotóinkból rendeltem 3 db vászonképet. A 

megrendelés könnyű és gördülékeny volt, a 

megrendelésem nagyon hamar elkészült és kiszállításra 

került. A végeredmény minden várakozásomat 

felülmúlta és hihetetlenül gyönyörű lett, nem is 

reméltem, hogy a vászonkép annyira tűéles lesz, hogy 

szinte "lelépünk" a vászonról! :D Lakásunk ékei lettek a 

képek és méltó emléket állítottunk életünk egyik 

legszebb napjának. A futár kedves, udvarias volt, tehát 

maximálisan elégedett vagyok, biztos, hogy fogok még 

innen rendelni!!! Csak így tovább! Köszönettel:

Kitti

560 2016. nov 10. 12:28 5 3 5

561 2016. nov 9. 21:12 5 5 5

562 2016. nov 9. 19:34 5 5 5

563 2016. nov 8. 14:38 5 5 5

Nagyon tetszett, hogy gyors és minőségi volt a képek 

elkészülése. A szállítás is teljesen rendben volt. Hálás 

vagyok, mert a lányom külföldön van, de így a tőle kapott 

képekből gyorsan elkészülnek a vászonképek, melyekkel 

most a falamat diszítem.

564 2016. nov 7. 22:44 5 5 5
A program., amivel a képet be tudtam illeszteni, és 

automatikusan kiválasztotta a megfelelő keretet....

565 2016. nov 7. 19:21 5 5 5

566 2016. nov 7. 12:13 5 5 5
Nagyon jó az áruház kínálata. Éppen itt megtaláltam, amit 

kerestem. A vevőszolgálat nagyon gyorsan válaszolt a 

kérdésemre, és a megrendelésem nagyon gyorsan és 

hibátlanul teljesítette az áruház. Köszönöm.

51/89



No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.
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a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

567 2016. nov 7. 11:50 5 5 5

568 2016. nov 7. 11:01 5 5 5 Egyszerű, gyors, szépek a képek!

569 2016. nov 7. 10:37 5 5 5

570 2016. nov 7. 10:00 5 5 5

571 2016. nov 6. 14:18 5 4 5

572 2016. nov 5. 7:20 5 5 5
Gördülékenyen lehetett rendelni,pontosan szallítottak! 

Köszönöm!

573 2016. nov 4. 17:37 5 5 5
Nagyon gyorsan elkészült a vászonképem és szuper, 

tájékoztatást kap a megrendelő a státuszokról. :)

574 2016. nov 4. 15:50 1 4 3

Tetszett, hogy ilyen rövid határidőn belül készül el a kép, a 

program is, amivel meg lehet nézni, milyen lesz (ami 

sajnos közel sem adja vissza az elkészült kép 

minőségét..), illetve hogy bármilyen méretben kérhető. 

Az árak is korrektek, más oldalakhoz viszonyítva talán a 

legkedvezőbbek. A kommunikációjuk tiszta, érthető, 

kevés kérdés merül fel az olvasottak után.

575 2016. nov 4. 13:17 5 5 5
Tobbszor rendeltem mar, mindig rendkivul gyorsak 

voltak. A legkedvezobb aratt onoknel talaltam.

576 2016. nov 4. 13:05 5 5 5
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577 2016. nov 4. 11:32 5 4 5
Nagyon tetszett a hibátlan, minőségi munka és a 

biztonságos csomagolás.

578 2016. nov 4. 11:14 5 5 5
Tetszett, a gördülékenység, hogy mindig tudtam mi 

történik épp és a gyors folyamat.

579 2016. nov 2. 15:47 5 5 5
Nagyon tetszett a gördülékeny kapcsolattartás a 

kolléganővel, nagyon segítőkész volt. Elégedett vagyok a 

végeredménnyel. Ajándékba készült, nagy sikere volt.

580 2016. okt 28. 20:30 5 5 5
A kiválasztástól a képek átvételéig minden tökéletes volt. 

A képek nagyon szépek, egész biztos, hogy még többször 

fogok rendelni. 

581 2016. okt 28. 19:23 5 5 5
Jól kezelhető a honlap, tetszik hogy értesítenek e-

mailban is. Az is kedvező volt számomra hogy a 

személyes átvétel is megoldott. 


582 2016. okt 27. 21:20 5 5 5

A kép pont olyan, amilyennek elképzeltem .

A megrendelés, a kiszállítás nagyon gyors, gördülékeny 

volt, és közben folyamatosan tájékoztatást kaptam a 

megrendelés státuszáról.

Köszönöm szépen !

583 2016. okt 27. 14:44 2 5 4

Az elejétől a végéig elégedett voltam, leszámítva azt, 

hogy 40000Ft-ért nem tudták pontosan beletenni a képet 

a keretbe és a munkahelyemen kellett egy embert 

találnom aki szétszedte és megigazította, hogy ne úgy 

kerüljön fel a falra. 

584 2016. okt 27. 10:21 5 5 5
Nekem minden tetszett. Főleg hogy az email-en küldött 

kérdésemre szinte azonnal választ kaptam. A kézbesités 

is tökéletes volt. És az még nagyon jó, hogy tudtam saját 

méretet választani a képnek.

585 2016. okt 26. 18:27 5 4 5
A rendeléstöl a kiszàllitàsig mindenröl kaptam értesitést. 

A diszpécser nagyon segitökész volt és rövid idö alatt 

megérkezett a képem Németorszàgba.

586 2016. okt 25. 12:46 5 5 5

587 2016. okt 25. 10:19 5 4 4

588 2016. okt 24. 11:44 5 4 5 Jó minőségű volt a kép, szép a keret, jó volt a szállítás

589 2016. okt 23. 13:43 5 5 5
Maximálisan  segítőkész csapat, gyors, kifogástalan 

munkavégzéssel! Szívesen rendelek Náluk!! 

Ágota
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

590 2016. okt 23. 12:52 5 4 5
Orchideas kepet kerestem,nehez volt valasztani a bő 

valasztek miatt,de vegül sikerült.Nagyon 

szeretem,elegedett vagyok.

591 2016. okt 21. 9:18 5 5 5
A legjobban az tetszett, hogy a képet nem csak eredeti 

színében hanem fekete fehéren vagy szépiába is lehet 

választani.

592 2016. okt 20. 22:22 5 4 5

593 2016. okt 20. 20:46 5 4 5

594 2016. okt 20. 20:26 5 5 5

595 2016. okt 20. 19:25 5 5 5 Köszönöm a lehetőséget, nagyon elégedett vagyok.

596 2016. okt 20. 19:07 5 5 5

597 2016. okt 20. 19:01 5 4 5

598 2016. okt 20. 17:36 5 5 5

599 2016. okt 20. 16:23 5 5 5
Nagy köszönettel vettem, hogy rossz minőségű képet 

küldtem , ezért azonnal jeleztek! A hibám javítottam és 

még az nap a javított képet küldték! Köszönöm!

600 2016. okt 20. 12:30 5 5 5 A grafikai munka és a rugalmasság.

601 2016. okt 20. 10:52 5 5 5

54/89



No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

602 2016. okt 20. 9:46 5 5 5

603 2016. okt 20. 9:34 5 5 5

604 2016. okt 20. 9:28 5 5 5

Az ismerősöm hívta fel a figyelmemet a honlapra. 3 hete 

ismerkedtem meg az oldallal, de már a második 

rendelésen vagyok túl. Nagyon meg vagyok elégedve a 

honlap könnyű kezelhetőségével, a legyártott termékkel 

és nem utolsó sorban a szállítással.

605 2016. okt 19. 21:45 5 5 5

606 2016. okt 19. 9:48 5 3 5

Nagyon segítőkészek voltak az Ügyfélszolgálat 

munkatársai. Segítettetek a kép választásában, miután 

az egyedi kép amit küldtem nem volt jó felbontású az 

általam kívánt mérethez. Jövőben is itt fogok 

vászonképet rendelni, mert hipp-hopp megtörtént a 

rendelés, majd a szállítás. :) Köszönöm ezúton is.

607 2016. okt 18. 10:35 5 5 5 Gyors, pontos, precíz és megbízható üzlet! 

608 2016. okt 17. 20:43 3 4 4 a gyorsaság

609 2016. okt 17. 20:19 5 5 5
A szállítással kapcsolatban a futárral tudtam egyeztetni 

és a megbeszélt időpontban pontosan meg is kaptam a 

küldeményt. 

610 2016. okt 17. 18:11 5 5 5

611 2016. okt 17. 16:20 5 5 5

612 2016. okt 17. 15:13 5 5 5
Maximálisan  segítőkész csapat, gyors, kifogástalan 

munkavégzéssel! Szívesen rendelek Náluk!! 

Ágota

613 2016. okt 17. 13:36 5 5 5
Abban a témákörben, amiben mi kerestünk képet itt volt a 

legszélesebb és a legszebb a kínálat😊
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

614 2016. okt 17. 11:59 5 5 5

615 2016. okt 17. 11:39 5 5 5 Gyors, pontos, precíz és megbízható üzlet! 

616 2016. okt 17. 9:01 5 4 5

Izgultam, mert a házassági évfordulónk előtt 2 nappal 

tudtam csak elküldeni a kérésemet.

De nagyon gyorsan, minden nehézség nélkül készült el a 

kívánt kép :-) Vasárnap írtam először, és kedden du.már a 

kezemben volt a kép!

A férjem teljesen meghatódott, amikor átadtam, igazán 

tetszett neki a kép, már első látásra.

Nagyon boldog volt, és e miatt én is :-D !

Köszönöm. 

Gabriella

617 2016. okt 14. 16:14 5 4 5

618 2016. okt 13. 9:43 5 5 5 Nagyon gyors elkészítés, jó minőség.

619 2016. okt 12. 11:47 5 5 5
Tökéletesen adta vissza az eredeti fotó színeit és tónusait 

minden kép. Folyamatos a kapcsolattartás és kiértesítés. 

Csakis ajánlani tudom!

620 2016. okt 9. 22:27 5 5 5

Azért válaztottam Önöket mert:

Igen egyszerű a rendelés, és a legfontosabb, hogy kíváló a 

minőség! Már többször rendeltem Önöktől más egyéb 

terméket is, mint (fotókönyvek, kép nevekkel, most a 

fotókép vászonra, és mindig meg voltam elégedve!

Tetszik a folyamatos visszaigazolás, mindig tudom hol 

tart a rendelésem és gyors, rugalmas az egész folyamat!

Kíváló minőség!- Köszönöm!

621 2016. okt 8. 13:33 5 5 5 gyors, segítőkész, kedves

622 2016. okt 6. 12:32 5 5 5 Precíz munka, gyorsan.

623 2016. okt 6. 11:00 5 5 5
Nagyon köszönöm,hogy figyelembe vették a kérésemet 

és 2 nap alatt megkaptam a kért képet.Már több kép is 

díszíti a házunk falait,mindenkinek csak ajánlani tudom.

Minden jót kívánok!!!! :) Betti.

624 2016. okt 6. 10:42 5 5 5
A rendelés egyszerűsége, az elkészült kép minősége és a 

szolgáltatás gyorsasága.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

625 2016. okt 6. 10:29 5 4 5
Mindig remek munkát végeznek! Gyorsan készül el a 

megrendelt termék. 

626 2016. okt 6. 10:15 5 5 5 Gyorsan elkészültek, tökéletes minőségben.

627 2016. okt 6. 9:10 5 5 5

628 2016. okt 4. 21:45 5 4 5
Nagyon tetszett a képek megszerkeztése és a képáruház 

rugalmassága,a rendkívül gyorsasága és telefonos hölgy 

kedvessége. Köszönöm! Fantasztikus ajándék volt.

629 2016. okt 3. 13:23 5 5 5

Például nem csatolódott a képem, rögtön, azaz 10 percen 

belül hívtak az ügyfélszolgálattól, hogy az 

info@keparuhaz.hu-ra küldjem el még egyszer. Nagyon 

gyorsan, gördülékenyen ment minden. Szuper terveket 

kaptam. Korrekt csomagolásban érkezett a kép- 

sértetlenül. :)

630 2016. szept 30. 12:33 5 4 5
A legjobban a gyors, és korrekt teljesítés tetszett, 

maximálisan elégedett vagyok! Köszönöm! 

631 2016. szept 29. 20:01 5 5 5

Egyedi képet rendeltem amit nagyon jó minöségben 

szállítottak.Poszter felhelyezése nagyon egyszerü 

volt.Képáruház.hu-t ajánlom mindenkinek.

Üdv.: Anita

632 2016. szept 29. 19:52 5 3 5

633 2016. szept 29. 16:55 5 4 5

Most rendeltem először a képáruház.hu-ról és nagyon 

meglepődtem hogy a rendelésemet követő napon már 

meg is kaptam a képet! Nagyon jó a vászonkép minősége. 

Elégedett vagyok a termékkel és a kiszálítással is!  

Köszönöm a gyors és igényes munkát! 


634 2016. szept 29. 13:31 4 3 5

A legjobb a készséges ügyfélszolgálat! Igazán kedves 

volt, akivel telefonon beszéltem, és sajna, ez ma már 

ritkaságszámba megy. A weboldal kissé nehézkesen tölt 

be, és a képeket se lehet igazán látni, amit az ember nem 

ismer eleve, azokból túl sokat nem látni. Viszont nagyon 

jól esett, hogy Önök megkerestek egy jobb felbontású 

képet abból a képből a neten, amit egyedi képként 

küldtem el. Az előző rendelés képeit küldöm el a falról, 

mert a két ikon még nincs fönn, ui. október közepi 

szülinapi ajándék lesz... Üdvözlöm Önöket: Gál Magdi
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

635 2016. szept 29. 10:47 5 5 5
Rendkívül segítőkészek voltak a vevőszolgálatos 

kollégák és a kép is fantasztikusan sikerült.

636 2016. szept 29. 9:43 5 5 5

637 2016. szept 29. 9:11 5 5 5

Már sokadszorra rendeltem egyedi képet a 

Képáruháztól, most családfa kép készült ajándékba egy 

esküvőre, és maximálisan elégedett voltam, 

legszívesebben megtartottam volna magamnak :) A 

tervezéstől a kiszállításik minden a helyén volt, gyorsan 

elkészült a kép és folyamatosan kiemelkedő volt a 

tájékoztatás a rendelés állapotáról. Mindenkinek csak 

ajánlani tudom az áruházat.

638 2016. szept 28. 13:47 5 5 5
Nagy örömet szereztem a képpel édesapám 66. 

születésnapjára. Tetszik, hogy a rendelés elött a 

kiválasztott keret és paszpartu arányosan látható a 

képpel együtt, hogy milyen lesz.

639 2016. szept 27. 19:45 5 4 5
Első rendelésem saját képből készült vászonkép volt. 

Gyorsan, jó minőségben megkaptam, a kedvezményeket 

tudtam érvényesíteni, Paypal-lal is tudtam fizetni. 

Köszönöm!

640 2016. szept 27. 8:06 4 5 5

641 2016. szept 26. 14:49 5 5 5

642 2016. szept 22. 12:58 5 5 4

643 2016. szept 22. 10:01 5 2 5
Az elképzeléseimnek megfelelően készült el a kép, a 

kapcsolattartás kedves, gyors és precíz volt!

Köszönöm szépen, máskor is fogok rendelni!

644 2016. szept 22. 9:43 5 5 5
Pont azt kaptam amit szerettem es a minosege is kivalo! 

Koszonom megegyszer majd kuldom a fotot is! 😁

645 2016. szept 22. 9:31 5 3 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

646 2016. szept 22. 9:16 5 5 5

647 2016. szept 22. 9:10 5 4 2

648 2016. szept 22. 9:10 5 3 5

649 2016. szept 22. 9:10 5 4 5

650 2016. szept 21. 15:02 5 5 5
Nagyon szép élénkek a színek a képen, amin rendeltem. 1 

nap alatt kész lett a megrendelt képem. Biztos, hogy 

fogok még rendelni tőletek. :) 

651 2016. szept 16. 13:37 4 4 3

652 2016. szept 16. 12:43 5 5 5
Kreatív, pontos, gyors és jól kommunikáló munkatársak, 

a végeredmény pedig profi munka. Köszönöm! :)

653 2016. szept 16. 11:50 4 4 4 Szépe lett a kép. 

654 2016. szept 16. 11:49 5 5 5

655 2016. szept 15. 14:47 5 5 5
Kedvező árak mellett, gyors és minőségi munka. Kedves 

és segítőkész ügyfélszolgálat. Köszönöm

656 2016. szept 15. 13:47 5 5 5

657 2016. szept 15. 10:45 5 5 5
 RUGALMASSAG  KEDVESSEG   PRECIZITAS   MINDEN JO 

AMIT EL LEHET  MONDANI ONOKROL

658 2016. szept 15. 9:25 5 4 5 Nagyon egyszerűen kezelhető a képek féltöltése.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

659 2016. szept 15. 9:14 5 5 5

660 2016. szept 15. 9:07 5 5 5

661 2016. szept 15. 8:47 5 5 5
Kedvező árak mellett, gyors és minőségi munka. Kedves 

és segítőkész ügyfélszolgálat. Köszönöm

662 2016. szept 14. 16:22 5 5 5

Már többször rendeltünk erről az oldalról képet, és nagy 

megelégedéssel vettük át a képeket. A megajándékozott 

is nagyon örült a szép, jól kidolgozott minőségi 

vászonképnek.

Én mindenkinek csak ajánlani tudom.

663 2016. szept 13. 16:06 5 5 5

664 2016. szept 13. 9:10 5 5 4

Egyedül annyi negatívot tudnék felhozni, hogy a 

megrendelésnél a várható kiszállítási idő pont 1 héttel 

korábbi időpontot jelölt meg, mint ahogy valójában 

történt végül. Az 1 héttel nincsen semmi gond egyáltalán, 

de ha várhatóan nem tudják tartani a 2 napos szállítási 

időt, akkor inkább ne írják ki. A képet amúgy imádom! 

Köszönöm.

665 2016. szept 13. 9:01 5 5 5

666 2016. szept 12. 13:04 5 5 4

667 2016. szept 10. 20:54 5 5 5
Pont olyan a kép, amilyet elképzeltem a szoba falán és a 

vártnál gyorsabban megkaptam.

668 2016. szept 9. 21:53 5 4 5

669 2016. szept 9. 12:42 5 4 5

670 2016. szept 9. 11:34 5 5 5
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tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 
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könnyen 
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a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

671 2016. szept 8. 18:37 5 5 5
Többször rendeltem már, mindig maximálisan elégedett 

voltam. Készségesek, gyorsak voltak. Ajánlani tudom 

mindenkinek. 

672 2016. szept 8. 17:58 5 4 4

673 2016. szept 8. 17:16 5 5 5
Fantasztikus gyorsasággal kaptuk meg a csomagot és 

kép nagyon jól néz ki :-) Az ajánlott mérettel rendeltük és 

maximálisan elégedettek vagyunk,pont ilyennek 

képzeltük. Köszönjük :-) 

674 2016. szept 8. 15:11 5 5 5

675 2016. szept 8. 10:39 5 5 5

676 2016. szept 8. 10:26 5 5 5 Profi, gyors, kedvező, bármikor újra! :)

677 2016. szept 8. 10:12 5 3 5

678 2016. szept 8. 4:25 4 4 5

679 2016. szept 7. 21:48 4 4 5

680 2016. szept 7. 21:25 5 5 5

681 2016. szept 7. 19:12 5 5 5
Nekem ez a lehetőség, hogy egy fénykép olyan is lehet 

mint a festmény,  újdonság volt. Az pedig, hogy egy pár 

kattintással ilyen szépet rendelhettem, nagyon 

köszönöm. Nagyon szuper!!!😃

682 2016. szept 7. 15:46 5 5 5
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tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?
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-t?
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Mennyire 
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elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

683 2016. szept 7. 14:24 5 5 5

684 2016. szept 7. 13:51 5 4 3
Az elkészült falikép (70x70 cm-es Prémium Box 49 

montázs) nagyon szép, jó minőségű, nagyon gyorsan 

elkészült és nagyon gyorsan kiszállították.

685 2016. szept 7. 13:07 5 5 5

686 2016. szept 7. 11:54 5 5 5

687 2016. szept 7. 9:59 5 5 5

688 2016. szept 6. 22:51 5 5 5

689 2016. szept 2. 22:26 5 3 5

690 2016. szept 1. 13:27 5 4 5
Csak ajánlani tudom! Korrekten értesítenek a rendelés 

aktuális állapotával; pontosan, az előre megadott órán 

belül szállítanak; és az elkészült kép fantasztikus! 

691 2016. szept 1. 13:05 5 4 4

692 2016. szept 1. 12:56 4 3 5

693 2016. szept 1. 12:31 5 4 5
Nagyon elégedett vagyok a rendelt képpel. 

Külön értékelem, hogy méretarányosan készülnek a 

képek, nem vágtak le az eredetiből semmit. :-)

694 2016. szept 1. 10:37 5 5 5
Nagyon szépen köszönöm a gyorsaságot és a minőséget, 

nagyszerű ajándék lett! :)
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

695 2016. szept 1. 10:25 5 5 5
Nagyon sok képet rendeltem már, és lassan küldöm a 

következő kört. Maximálisan elégedett vagyok! 

Köszönöm :)

696 2016. szept 1. 10:12 5 5 5
Anyukám kísért el átvenni a szupergyorsan elkészült 

képet, és mikor meglátta, elhatározta, h ő is ilyet fog 

készíttetni a barátnőjének a barátságuk 60. évfordvlója 

alkalmából! :) Detti

697 2016. szept 1. 9:54 5 4 5

698 2016. szept 1. 9:30 5 5 5

699 2016. szept 1. 9:22 5 3 5

700 2016. szept 1. 9:10 5 5 5
A rendelt egyedi kép az elvártaknak 

megfelelt,mutatós,igazi dísze a nappalinknak. A 

kapcsolattartás és kiszállítás gyors,precíz. 

701 2016. szept 1. 8:40 5 5 5

702 2016. szept 1. 6:40 5 4 5

Nagyon elégedett voltam a képáruház dolgozóival! Gyors 

és tökéletes képet kaptam! Szerintem ennél jobb és 

szebb ajándékot nem is adhattam volna a barátnőmnek! :) 

Mindenkinek csak ajánlani tudom a KÉPÁRUHÁZ.HU 

oldalt! :)

További sikerekben gazdag munkát kívánok!

Köszönettel: Bettina

703 2016. aug 31. 9:35 5 5 5

Nyári szabadságok idején egyedi képeket rendeltem és 

ennek ellenére a megadott időre teljesítették a 

vállalásukat. Maximálisan elégedett vagyok, mert a 

honlapjuk is felhasználóbarát, a felhasználó 

elvárásainak felel meg. Köszönöm!

704 2016. aug 30. 9:35 5 5 5

A képek szerkesztése, a megrendelés nagyon gyorsan, 

könnyen ment. A kiszállítás pedig (a szabadság miatt) 

ígért több mint 2 hét helyett csak néhány nap volt. Ez volt 

a legszuperebb a dologban. Mindenkinek csak ajánlom, 

hogy innen rendeljen képet!

705 2016. aug 26. 11:55 5 5 5
Pont olyan összeállítást kaptunk, amilyet szerettünk 

volna, köszönjük szépen!!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

706 2016. aug 25. 10:28 5 5 5

707 2016. aug 24. 20:23 5 2 5

708 2016. aug 24. 19:07 5 4 3

709 2016. aug 24. 10:48 5 5 5

710 2016. aug 24. 9:47 4 3 2

711 2016. aug 24. 5:27 5 5 5

Különösen tetszett, hogy a képet abban a minőségben 

kaptam meg, amiben reméltem.Tetszett még a kép gyors 

elkészítési ideje. Más képáruházaknál általában két hetet 

kell várni, hogy megérkezzen az áru. Mindent köszönök.

Kovács Zoltánné

712 2016. aug 24. 4:32 5 4 5
Az ajándékkal sikerült a meglepetés. A kép színes, 

látványos újdonság volt. Köszönöm.

713 2016. aug 23. 22:25 5 4 4
Nagyon egyszerűen és gyorsan meg tudtam rendelni a 

képeket, gyorsan elkészültek és kiváló minőségűek. :) 

Köszönöm!

714 2016. aug 23. 20:29 5 5 5

715 2016. aug 23. 19:39 5 5 5

716 2016. aug 23. 18:50 5 5 5

nagyon örültem a lehetőségnek,mert már vettem Önöktől 

egy Klimt képet a csókot és ez mellette méltó párja, 

könnyen ment minden,időben,gyorsan megkaptam a 

képet akciókról máskor is kérek értesitést, a kép jó 

minőségü,köszönettel Szendrey Erzsébet
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

717 2016. aug 23. 17:38 5 5 5

Hihetetlenül gyorsan szállították ki a megrendelt képet, 

már sokadszorra. Különösen nagyra értékelem, hogy a 

kínálatban nem szereplő műalkotást sikerült 

megkapnom. Mondjuk, ebben nekem is van érdemem, 

mert addig "rágtam a fülüket", míg elértem azt, amit 

akartam.

718 2016. aug 23. 16:40 5 5 5
Egyszerű, gyors és kezelhető a felület. 

Kapcsolattartással maximálisan elégedett voltam. A 

minőség magáért beszél. Elégedett vagyok!

719 2016. aug 23. 16:24 5 5 5

720 2016. aug 8. 8:58 4 4 5

721 2016. aug 7. 8:09 5 4 5
A képek gyönyörűek lettek, a kiszállítás gyors és udvarias 

volt.

722 2016. aug 5. 23:02 5 3 5
Átgondolt kép elhelyezés, ízléses és tetszetős 

összeállítás.Gyors munka, korrekt kapcsolattartás. 

köszönöm.

723 2016. aug 5. 14:41 5 3 5 Azonnal segítettek telefonon es e-mailben is. Koszonom

724 2016. aug 5. 9:07 5 5 5
Gyors és korrekt volt a szolgáltatás, az elkészült poszter 

jó minőségű!

725 2016. aug 5. 7:33 5 4 5

726 2016. aug 4. 17:15 5 5 5
Nagyon tetszett, hogy nyomon tudtam követni a 

megrendelést. Örültem, hogy telefonon is egyeztetett 

velem a kolléga, és megosztotta velem a meglátásait 

annak érdekében, hogy időben megkapjam a csomagom.

727 2016. aug 4. 15:53 5 5 5

728 2016. aug 4. 15:48 5 5 5
Hihetetlen, hogy ilyen gyorsan elkészült! A fantasztikus 

minőségről nem is beszélve. (Pedig nem műtermi fotókat 

küldtem)Csak nézem, és gyönyörködöm. Köszönöm.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

729 2016. aug 4. 10:50 5 5 5

Első évfordulós ajándékként rendeltem egy képet, 

melyen párommal vagyunk. Új otthonunk első és egyben 

legszebb díszévé vált! :)

A honlapon való rendelés igazán egyszerű, sok 

segítséget ad a képméret ajánlás, a szerkesztési 

lehetőség, és a kép előnézet!

A megrendelt kép a valóságban még csodálatosabb, és 

igazán egyedi díszévé válik az otthonnak! Csak ajánlani 

tudom!

Köszönet!

730 2016. aug 4. 10:34 5 3 4

731 2016. aug 4. 9:49 5 5 5

732 2016. aug 4. 9:19 5 4 5 Az ügyintézés

733 2016. aug 4. 9:14 5 5 5 Profi volt minden! Imádom!

734 2016. aug 4. 8:57 5 5 5
Gyors, megbízható, kiváló termék, jó kapcsolattartás a 

vevővel.

735 2016. aug 2. 22:26 5 4 5
Kicsit elakadtam a kép rendelésekor. Chat-en segítséget 

kértem az ügyfélszolgálattól. Nagyon érthetően, 

nyugodtan, kedvesen irányítottak útba a rendelés 

leadásáig.

736 2016. aug 2. 17:42 5 5 5

737 2016. aug 2. 12:55 5 5 5

738 2016. aug 2. 11:55 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

739 2016. aug 2. 9:48 5 4 5

Hétfőn délután adtam le a rendelést, de valami technikai 

probléma miatt csak csütörtökre szállították volna ki a 

képet. Telefonáltam az ügyfélszolgálatra, ahol 

kézségesen megígérték, hogy az általam várt szerdai 

napra elkészítik és kiszállíttatják. Ez így is lett, nagyon 

profik vagytok! A kép is szuper :)

Remélem tudunk még máskor is rendelni Tőletek! 

740 2016. aug 1. 21:21 5 4 5 Sok méret

741 2016. aug 1. 17:39 5 4 5 Sok méret

742 2016. aug 1. 16:07 5 5 5

743 2016. aug 1. 9:03 5 5 5
Nagyon tetszett a gyors képtervezési folyamat, valamint, 

hogy minden fázisról kaptam értesítést. Rendkívül 

elégedett vagyok, örülök, hogy rábukkantam erre a 

lehetőségre.

744 2016. aug 1. 9:00 5 5 5
Nagyon tetszett a gyors képtervezési folyamat, valamint, 

hogy minden fázisról kaptam értesítést. Rendkívül 

elégedett vagyok, örülök, hogy rábukkantam erre a 

lehetőségre.

745 2016. júl 29. 15:48 5 4 5
Gyors, pontos, megbízható - immár másodszor 

bizonyítva! Fogok még tőletek rendelni! :) Köszönöm! Éva

746 2016. júl 27. 16:47 4 4 5

747 2016. júl 27. 10:15 4 4 5

748 2016. júl 26. 12:22 5 5 5
Gyors Es hatekony volt a kiszolgalas. Folyamatos volt a 

tajekoztatas.

749 2016. júl 25. 22:24 5 4 5
Könnyedén sikerült a megrendelést feladnom, ami 

nagyon rövid idő alatt ( 2 nap) elkészült. A kép nagyon 

szép, jó minőségű lett. Máskor is fogok még innen 

rendelni és ajánlani fogom a barátaimnak is a weboldalt. 

750 2016. júl 25. 21:21 5 5 5
Hamar elkészültek a kiváló minőségű vászonképek. Az 

otthonunk legszebb, legötletesebb díszeivé váltak. 

751 2016. júl 25. 13:31 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

752 2016. júl 22. 12:00 5 4 5

753 2016. júl 22. 10:01 5 4 5
A rendeléssel kapcsolatban a minőségen túl a gyorsaság 

volt a legfontosabb szempont, aminek a keparuhaz.hu 

maximálisan megfelelt.A rendelés végigkövethetősége 

szintén komoly pozitívum!

754 2016. júl 22. 8:45 5 5 5

3 db egyedi képet rendeltem (a méretük sem szabványos 

volt), ezért többszöri egyeztetésre volt szükség. A 

vevőszolgálat és a grafikus kolléga rendkívül segítőkész, 

gyors munkával álltak rendelkezésemre. Nagyon 

elégedett vagyok, bárcsak minden szolgáltató így 

működne! Köszönöm!!!

755 2016. júl 22. 8:04 5 5 5

756 2016. júl 21. 21:34 4 5 5

757 2016. júl 21. 20:08 5 5 5     A pontos és korrekt tájékoztatás, a rendelés pontos 

figyelemmel kísérhetősége.

758 2016. júl 21. 14:42 5 4 5

759 2016. júl 21. 11:19 5 5 5

Mar tobbszor rendeltem, es a kesobbiekben is rendelni 

fogok. Egyedi kepeket keszitettem ajandekba. Mindig 

konnyekig sikerult meghatni az unnepelteket. Szuper 

gyonyoru minoseg, extra gyors kiszallitas! Mindenkinek 

ajanlani tudom!

760 2016. júl 20. 14:21 5 5 5

A leginkább az tetszett, hogy tervezés során teljesítették 

igényeimet, megrendelés után pedig felesleges szóbeli 

egyeztetések, mellébeszélések nélkül villámgyorsan 

elkészült a kép, melyet másnap kézhez is kaptam. A 

személyreszabási lehetőséget ajándékként is jó ötletnek 

tartom.

U.i: A méretválasztásnál nálam nem hozta fel a 

legnagyobb (40cm) lehetőséget, így a 30-as nyert.

761 2016. júl 20. 13:48 5 5 5
Gyors, precíz munka!

Gratulálok Önöknek, a szolgáltatásuk magas színvonalú! 

További sikereket kívánok Önöknek!

762 2016. júl 20. 11:28 5 5 5
Gyorsaság, pontosság.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

763 2016. júl 20. 9:34 5 4 5

Könnyen, gyorsan megrendeltem amit szerettem volna, 

külön jól esett hogy a kedvezményes árból kuponkóddal 

további kedvezményt kaphattam. A képek gyorsan, kiváló 

minőségben készültek el, tetszést arattak ismerőseimnél 

is. Ajánlásomra egyikük szintén rendelt, és hasonlóan 

elégedett az eredménnyel. Visszatérő vevő leszek 

szerintem.

764 2016. júl 18. 22:16 4 4 5

765 2016. júl 18. 21:56 5 5 5
Nagyon kedves és segítőkész volt a telefonos 

ügyfélszolgálatos hölgy. Problémamegoló, és gyors volt! 

Köszönöm szépen!

766 2016. júl 18. 19:57 5 5 5 A gyors szállítás egyenesen világszínvonalú!

767 2016. júl 18. 16:30 5 5 5

768 2016. júl 18. 13:22 4 5 5
Nagyon kedvesek és segítőkészek voltak a munkatársak. 

Minden kérdésemre válaszoltak. Teljesen elégedett 

vagyok és mindenkinek csak ajánlani fogom!

769 2016. júl 18. 12:19 3 4 5 A gyorsaság és a rugalmas kezelés.

770 2016. júl 18. 10:55 5 5 5
A képek gyorsan elkészültek és gördülékeny volt az 

ügyintézés.

771 2016. júl 14. 13:34 5 5 5

Nagyszerű és precíz munka amit kaptam mindenkinek 

csak ajánlani tudom, egyedi képet csináltattam és 

mindenre figyeltek gyönyörű lett és dísze az 

otthonomnak és mindenki örült neki .Máskor is 

csináltatok :-)) Köszönöm szépen az egész csapatnak!

772 2016. júl 13. 13:21 5 5 5
Egyedi képet rendeltünk, immár másodszor. A 

szerkesztési felület abszolút könnyen kezelhető, gyors, a 

végeredménnyel elégedett voltam. Az ajándékozottnak is 

nagyon tetszett a vászonkép. Köszönjük!

773 2016. júl 12. 15:20 5 5 5

Nagyon tetszenek az Önök által készíthető egyedi 

ajándékok.Ötletet bőven adnak,biztos mindenki 

megtalálja a számára megfelelőt.Szuper lett az enyém 

is.Köszönöm a gyorsaságot! 

Beus

774 2016. júl 12. 11:49 5 2 5
Nagyon gyors (1 munkanap) volt a kép elkészítésének 

ideje.

775 2016. júl 8. 13:34 5 4 5 gyors munka,részletes információ ,minden tekintetben!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

776 2016. júl 8. 12:03 5 4 5
Gyorsaság, rugalmasság, gördülékenység, elégedettség. 

Ezek jutnak rólatok eszembe a rendelésem kapcsán. Ezt 

már szeretem! :)

777 2016. júl 7. 9:37 5 5 5 Könnyen és gyorsan meg kaptam a rendelésemet. 

778 2016. júl 7. 9:32 5 5 5

779 2016. júl 7. 9:26 5 5 5

Visszatérő egyedi kép megrendelőkként maximálisan 

elégedettek voltunk a megrendeléstől az átvételig. Az "Ez 

kell nekünk!" érzés nyugalmával adtuk fel a rendeléseket 

és gyönyörködtünk az átvett képekben.

780 2016. júl 7. 9:08 5 4 5

781 2016. júl 4. 21:02 5 5 5
Másodszor rendeltem már a Képáruháztól. A 

véleményem változatlan. Gyors, pontos, megbízható, 

magas minőséget képviselő cég. Mindenkinek szívből 

ajánlom!

782 2016. júl 4. 15:48 5 5 5

783 2016. júl 4. 13:50 5 5 5

784 2016. júl 4. 13:22 5 5 5

A weboldal nagyon konnyen kezelheto telefonrol is es 

nagyon hamar kezhez kaptam a kepeket, amik 

tokeletesek lettek. Amit vartam😉.

Meg tuti hogy fogok innen rendelni.

Udv, Letti

785 2016. júl 4. 13:13 5 5 5
Teljes mértékben elégedett vagyok. A megrendelt képet, 

nagyon szép kivitelben, rövid határidővel kézhez kaptam. 

Azóta lakásunk éke! :)

786 2016. júl 4. 13:11 5 4 5

787 2016. júl 4. 7:28 5 4 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

788 2016. júl 1. 11:02 3 4 4 a választék

789 2016. júl 1. 10:19 5 4 5
Minden a legnagyobb rendben ment, ezért külön kiemelni 

semmit nem tudok :) 

790 2016. jún 30. 16:12 5 5 5

Gördülékony volt az ügymenet a megrendelés 

fogadásától a kép átadásáig.

A személyes átvétel miatt nagyon jónak találom az 

e_mailben részletezett útmutatást a helyszín 

megközelítéséhez.

791 2016. jún 30. 14:25 5 5 5

Nagyon elégedett vagyok. Hétfőn reggel felvettük a 

kapcsolatot, kedden délután a vászonkép a kezemben 

volt. A tervezés, a kivitelezés, a kiszállítás nagyon profi 

munka volt. Visszatérek még, mivel ez ajándékba megy 

keresztelőre és magamnak is szeretnék majd valamikor.

792 2016. jún 30. 10:32 5 5 5
Már rendeltem Tőletek többször ls fogok is még rendelni. 

Nagyon ötletes dolgok vannak nálatok! Köszönöm

793 2016. jún 30. 9:57 5 5 5

794 2016. jún 29. 13:11 5 5 5 Nagyon gyorsan elkészült a kép, mindössze két nap alatt! 

795 2016. jún 29. 7:49 5 5 5 Nagyon jól sikerült.Nagy örömet tudtam vele okozni .

796 2016. jún 28. 15:54 5 5 5

797 2016. jún 24. 13:10 5 5 5

Igen nagyon elégedett vagyok. Az ügyfélszolgálati 

munkatárs is kedves , segítőkész volt. Kérésemet 

tejesítették.

Már karácsonykor is rendeltünk képeket és akkor is 

pontosan időre lett kiszállítva a megrendelt termék. 

798 2016. jún 24. 10:14 5 5 5

799 2016. jún 23. 14:39 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

800 2016. jún 23. 12:07 5 5 5

801 2016. jún 23. 10:21 4 4 5
Nagyon sok jó ötletet találtam az áruházban , nagyon jól 

szervezett a rendelés és korrekt a tájékoztatás .

802 2016. jún 20. 23:08 5 5 5
Gyönyörű képet kaptam, egyedi családfát, ami kiváló 

minőségben érkezett meg pár nappal rendelés után! A 

kapcsolattartás gyors, segítőkészség ötös! Biztosan 

fogok még rendelni!

803 2016. jún 18. 16:51 5 4 5
Nagyon szimpatikus volt az akció, korábbi árak alpján 

valószínűleg nem rendeltem volna vászonkepet, így 

viszont nem sajnáltam a pénzt rá

804 2016. jún 18. 12:46 5 5 5

805 2016. jún 18. 12:45 5 5 5

806 2016. jún 17. 18:18 5 4 5
A megbizhatosag ! Korabban is ez volt a velemenyem, A 

Baba Lattogatassal kappcsolatba (Munkcsi).

Igy tovabb, Dr. Kiss Vince (Kiss Kastely).

807 2016. jún 17. 18:16 5 4 5
A megbizhatosag ! Korabban is ez volt a velemenyem, A 

Baba Lattogatassal kappcsolatba (Munkcsi).

Igy tovabb, Dr. Kiss Vince (Kiss Kastely).

808 2016. jún 17. 17:24 5 5 5

Most először vásároltam a Képáruháztól. A megrendelt 

képet már nagyon rég kiválasztottam,de  mivel elég nagy 

méretben akartam elkészíttetni az ára mindig 

visszatartott a megvásárlásától. Nagyon megörültem, 

amikor  egy 40%-os akció keretében  lehetőségem nyílt 

arra, hogy a rég áhított képet megrendeljem. A 

megrendeléstől a kiszállításig minden nagyon 

gördülékenyen ment. A képpel és a szolgáltatással is 

teljes mértékben meg vagyok elégedve. Köszönöm 

Képáruház! :)

809 2016. jún 17. 11:07 5 5 5

810 2016. jún 17. 10:57 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

811 2016. jún 17. 10:56 5 5 5

812 2016. jún 17. 10:38 5 5 5 Találtam nekem megfelelő képeket (gyekeszobába)

813 2016. jún 17. 10:17 5 5 5

Sziasztok, nagyon gördülékenyek vagytok és figyeltek az 

ügyfelekre, gyorsan szállítotok és pontosan, a képek 

mindig időben érkeztek és hibátlanok voltak!

Ritka jó csapat vagytok!

814 2016. jún 17. 9:56 5 5 5

815 2016. jún 17. 9:56 5 5 5

Egyszerű, könnyen használható rendszer, gyorsan 

visszakaptam a szerkesztett képet, hogy válasszak. 

Nagyon szép lett a színe, bár nem a meglévő készletről 

választottam. A képből pontosan a lényeget rakták a kis 

képbe! Remélem, az ünnepeltek is örülni fognak neki, 

arra még 1 hónapot várni kell, de ki eddig látta, annak 

tetszett!

816 2016. jún 17. 9:49 5 4 5

A kínálat megfelelő, a rendelési folyamat egyszerű és 

átlátható, az ügyfélszolgálat készséges. A törékeny áru 

tökéletes csomagolással érkezett, a DPD az előre közölt 1 

órás időintervallumban pontosan kiszállította a 

csomagot. Az elkészült kép minősége tökéletes, teljesen 

elégedett voltam a szolgáltatással. 

817 2016. jún 17. 9:45 5 5 5

818 2016. jún 17. 9:44 5 5 5 Az ügyfélszolgálat segítőkészsége.

819 2016. jún 16. 21:29 5 5 5
Köszönöm a korrekt, gyors ügyintézést. Tetszett, hogy 

odafigyelnek a rendelésre, és ha szükséges, módosítást 

javasolnak.

820 2016. jún 16. 19:57 5 5 5 Minőség és gyorsaság.

821 2016. jún 16. 15:35 5 4 4
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

822 2016. jún 16. 14:49 5 5 5

823 2016. jún 16. 14:42 5 5 5

824 2016. jún 16. 13:44 4 4 4

825 2016. jún 16. 12:23 5 3 5

826 2016. jún 16. 9:58 2 3 4

827 2016. jún 16. 9:23 5 5 4

828 2016. jún 16. 8:46 5 4 4 A gyorsaság és a kreatív kép.

829 2016. jún 16. 8:42 5 4 5

830 2016. jún 13. 8:05 5 5 4

Tetszett, hogy töltöttek fel olyan képet, amilyet kértem az 

erre létrehozott funkcióban, remélem erre a 

későbbiekben is lesz lehetőség, illetve várom a hasonló 

akciókat (pl. -40%).

Elégedett vagyok a gyors, pontos reagálással, 

szállítással, minőségi képet kaptam.

831 2016. jún 10. 0:57 5 5 5
  Már másodszor rendeltem önöknél, mindkét 

alkalommal teljesen rendben volt minden és az elkészült 

képek is szuperek lettek! Köszönet érte :)

832 2016. jún 9. 20:16 5 5 5
Gyors reagálás. kulturált válaszadás, gyors tervezés, 

kiváló kivitelezés, gyors kiszállítás, jó információáramlás 

az egész folyamat során.

Köszönöm.

833 2016. jún 9. 18:26 5 5 5
Rugalmasan működött együtt a Képáruház és a szállító 

cég, mivel ajándékba készült a kép, s nagyon gyorsan 

kellett. Szinte percre pontosan megkaptam!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

834 2016. jún 9. 9:12 5 4 5
Nem először rendeltem egyedi képet az áruházból. 

Mindegyik alkalommal maximálisan elégedett voltam a 

minőséggel, gyorsasággal, segítőkéstséggel!

835 2016. jún 9. 9:03 5 4 5
Ami legjobban tetszett, az a vevőszolgálat 

segítőkészsége, mivel nem boldogultam a 

képfeltöltéssel, azonnal segítettek. Az elkészült kép 

pedig tökéletes!

836 2016. jún 9. 8:58 5 5 5

837 2016. jún 9. 8:24 5 4 5

838 2016. jún 3. 19:31 5 5 5
Gyönyörű lett a kép, hamar elkészült, minden lépésről 

tájékoztatást kaptam. Nagyon tetszett   a korrekt 

hozzáállás. Azt hiszem visszatérő vevőjük leszek és az 

egyedi képfeldolgozást is ki fogom próbálni. 


839 2016. jún 3. 18:50 5 5 5
Mindenkinek ajanlom ezt a 

szolgaltatast,pontos,preciz,megbizhato,  a betukep 

remekul sikerult.

Koszonom  es udvozlom az egesz profi csapatot.

840 2016. jún 3. 16:21 5 5 5

841 2016. jún 3. 15:39 5 5 5

842 2016. jún 3. 9:14 5 5 5 Segítőkészek voltak,oda figyelnek a részletekre 😊

843 2016. jún 3. 8:56 5 5 5
Nagy választék, tökéletes minőség, gyors és pontos 

szállítás.

844 2016. jún 1. 19:56 5 5 5

845 2016. máj 26. 20:22 5 5 5
100%-ig elégedett vagyok az Önök szolgáltatásával, mind 

a vászonkép minőségével, mind a kézbesítés 

gyorsaságával. Bárkinek szívesen ajánlom a 

webáruházat. :)
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tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)
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-t?

(1-5)
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elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

846 2016. máj 26. 9:49 3 3 3

847 2016. máj 24. 16:58 5 5 5

848 2016. máj 24. 11:01 5 4 5

Nagyon gyors és rugalmas a rendszer. Nagyon hamar 

elkészült a látványterv, a fizetés után egy nappal már 

úton voltak a rendelt képek.

Kiváló minőségben, gondosan csomagolva kaptam meg 

őket!!

849 2016. máj 22. 15:22 5 4 5

850 2016. máj 20. 11:23 5 5 5

851 2016. máj 19. 13:21 5 5 5
Gyorsan, könnyen ment a kiválasztás, a megrendelés és 

az átvétel. A minőség szintén kifogástalan. Köszönöm 

852 2016. máj 19. 13:07 5 4 5 A gyorsaság és precizitás.

853 2016. máj 19. 10:29 4 4 5

854 2016. máj 14. 9:30 5 5 5

Bevallom, kissé szkeptikus voltam a képek minőségét 

illetően, mikor leadtam a rendelésemet, de végül 

kellemesen kellett csalódnom! Álmomban nem 

gondoltam volna, hogy ilyen csodát tudnak létrehozni a 

Képáruháznál! Ezúttal is köszönöm Nekik! :)

855 2016. máj 12. 21:54 5 4 5

856 2016. máj 12. 14:12 5 5 5
A gyorsaság, a rugalmasság és a maximális 

segítőkészség.

857 2016. máj 12. 13:53 5 5 5
A rendelés gördülékenyen ment. Péntek reggel 

választottam ki a vászonkép típusát, a látványterveket 1 

órán belül megkaptam, vissza is töltöttem és hétfőn 

kezembe kaptam a rendelésemet.
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elkészült, 

kézbesített 

képek?
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-t?
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Mennyire 

voltál 
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vevőszolgálat
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kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

858 2016. máj 12. 11:41 5 4 5

Máyer Krisztina telefonos vevőszolgálati munkatárs 

nagyon kedvesen, empatikusan, segítőkészen és 

udvariasan teljesíti a feladatát. A képet ajándéknak 

szántam, ezért a fóliából nem csomagoltam ki, nem 

tudom a falon lefotózni. Szándékozom azonban a jövőben 

a magam számára is készíttetni vászonképet.

Köszönöm szépen az eddigieket!

859 2016. máj 12. 8:57 5 5 5
Sok keresgélés után találtam erre a weboldalra. Már az 

első pillanattól kezdve meg vagyok elégedve. A színek is 

olyanok, amilyenre képzeltem. Gyors a gyártás folyamat. 

Már 2x rendeltem és hamarosan ismét fogok.  

860 2016. máj 12. 8:49 5 4 5

861 2016. máj 12. 8:39 5 5 4
Nagyon szuperek lettek a kepek!! Tokeletes ajandek lesz 

a paromnak! :-) Koszonom szepen! 

862 2016. máj 11. 9:32 5 5 5
Nagyon egyedi, magam sem gondoltam, hogy akkora 

örömöt fogok okozni a képpel, mint amekkorát végül is 

okoztam. Nagy sikere volt. Köszönök mindent.

863 2016. máj 8. 12:07 5 5 5
Nagyon tetszett, hogy a kép minden helyzetéről e-mail-

ben kaptam jelentést. Nagyon gyors, megbízható és 

csodálatos az eredmény is!

864 2016. máj 7. 13:53 5 4 4

865 2016. máj 6. 22:39 5 5 5

866 2016. máj 6. 19:33 5 5 5

867 2016. máj 6. 17:34 5 5 5

Betű-kép kompozíciót rendeltem sógornőm és sógorom 

50. házassági évfordulójára. Sok jó ötletet kaptam.  A 

kiválasztott fotó alapján elkészült kép tökéletes lett. 

Biztos vagyok benne, hogy az ünnepeltek is örömmel 

fogadják. A szállítás is gyors, pontos volt. Biztos, hogy 

rendelek még Önöktől és jó szívvel ajánlom 

ismerőseimnek a Képáruházat.

868 2016. máj 6. 13:13 5 4 5 A vedocsomagolas
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Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

869 2016. máj 6. 10:35 5 5 5

870 2016. máj 6. 9:54 5 4 5

871 2016. máj 5. 17:06 5 5 5

872 2016. máj 5. 15:28 5 5 5

873 2016. máj 5. 15:25 5 4 5

874 2016. máj 5. 14:41 5 5 5
Nagyon gyorsak és pontosak!

A színek gyönyörűek,ajánlani fogom!:)

Köszönöm!

875 2016. máj 5. 11:35 5 5 5

876 2016. máj 5. 10:53 5 1 3

877 2016. máj 5. 9:31 5 3 5

878 2016. máj 5. 9:16 4 5 5

879 2016. máj 5. 8:57 5 5 5

880 2016. máj 5. 8:45 5 5 5

Tökéletesen elégedett voltak a kapott képpel. Miután az 

utolsó pillanatban adtam le a rendelést, így nagyon hálás 

voltam, hogy tudták teljesíteni a kérésemet. Köszönöm 

mégegyszer! Hatalmas sikere volt!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

881 2016. máj 5. 8:43 5 5 5
Rendkívül gyorsan, már a rendelést követő napon 

megérkezett az egyedi vászonkép, a kiszállításról 

folyamatos tájékoztatást kaptam. A kép csodaszép lett!

882 2016. máj 4. 14:20 5 5 5
Tetszett a nagy választék és a kidolgozás sokszínűsége, 

valamint a gyors, pontos kiszállítás.

883 2016. máj 2. 16:48 5 3 5
Nagyon elégedett vagyok a szolgáltatással, egyszerű, 

gyors és egyedi! Köszönöm! :) 

884 2016. máj 1. 22:23 5 5 5
Másodszorra rendeltem egyedi készítésű feszített 

vászonképet, most a barátnőm ikreinek képével. Nagyon 

nagy sikere volt. Olyan szavak és dátumok szerepelnek a 

képen amik nagyon személyessé tették ezt a képet. <3

885 2016. ápr 30. 15:31 5 5 5

886 2016. ápr 29. 18:47 5 4 5
Az tetszett a legjobban,hogy nagyon gyorsan elkészült és 

gyorsan eljutott hozzám!Még egyszer köszönöm!

887 2016. ápr 29. 18:42 4 4 5

Nagyon gyorsan dolgoztak, 1 munkanapon belül elkészült 

és átvehető volt a rendelésem. Különösen elégedett 

voltam az egész gyártási-szállítási folyamat nyomon 

követhetőségével. Az ügyfélszolgálat elég nehezen 

megközelíthető helyen van, de mindent megtettek azért, 

hogy minden információt megadjanak a minél könnyebb 

odataláláshoz (pl. több streetwiew kép megküldése). 

Köszönöm.

888 2016. ápr 29. 10:26 5 5 5
A megrendelés másnapján kézbesítették a képet. Mind a 

képáruházzal, mind a futárszolgálattal maximálisan 

elégedett vagyok.

889 2016. ápr 28. 21:57 4 3 5

890 2016. ápr 28. 17:44 5 5 5

891 2016. ápr 28. 13:46 5 5 5

Könnyen kezelhető az online rendelési oldal (pedig én 

nem vagyok számítógép guru), gyors szállítás.

A kép gyönyörű!!!!!!!!!!!!!

Üdvözlettel: Kóczián Judit

79/89



No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

892 2016. ápr 28. 12:16 5 4 5 A kep keretezese, kialakítása. 

893 2016. ápr 28. 12:16 5 4 5 A kep keretezese, kialakítása. 

894 2016. ápr 28. 11:16 5 5 5

895 2016. ápr 28. 9:21 5 5 5 ---

896 2016. ápr 27. 20:55 5 4 4

897 2016. ápr 23. 22:19 5 3 4

898 2016. ápr 22. 17:34 5 3 5

899 2016. ápr 22. 11:25 5 5 5

Egyszerű, áttekinthető a rendelés. Hihetetlen gyorsan és 

szuper minőségben elkészültek a megrendelt 

vászonfotóim, amit a futár is gyorsan meghozott. Így a 

rendelést követő második napon már a falamat 

díszíthették az egyedi képeim.

900 2016. ápr 22. 8:38 5 3 4
Nagyon sokféle és ötletes képvariációkat találtam az 

oldalon amik csat itt találhatóak.

901 2016. ápr 22. 7:31 5 3 5

Az elkészült kép nagyon megnyerte a tetszésemet, vissza 

adja az érzést, ha ránézek. A kiszolgálással is meg 

vagyok elégedve, sajnos pont zárásra értem oda és a 

kedves hölgy még megvárt és kiadta nekem a képet!

Köszönöm,

Rita

902 2016. ápr 21. 16:39 5 5 5
Hihetetlen nagyon jó ajándékok, megkönnyeztet bárkit 

aki kapja!

903 2016. ápr 21. 10:26 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

904 2016. ápr 21. 9:08 5 4 5
Egy nem túl közismert festményt kerestem és meg is 

találtam a Képáruházban. A kép tökéletes lett, amit 

rendeltem, és a szállítás is szupergyors volt. Köszönöm!

905 2016. ápr 21. 9:06 5 5 5

906 2016. ápr 21. 9:05 5 5 5
A vevoszolgalat gyorsasaga es segitokeszsege.

Aniko

907 2016. ápr 21. 0:38 4 5 5

908 2016. ápr 19. 20:14 5 5 5 gyorsaság és precizitás :)

909 2016. ápr 19. 18:33 5 5 5
Hogy oda figyeltek és értesitettek hogy a kép nem a 

legjobb minöség ezért a nagyítás folyamán homályos lesz 

.és megkérdezték igy is szeretném e megrendelni.

910 2016. ápr 19. 11:15 5 5 5
Nagyon szépek lettek a  képek színei, és megnyugtató, 

hogy csak a nyomtatásnak megfelelő méreteket kínálja 

fel választásra a rendszer.

911 2016. ápr 18. 14:35 5 4 5
Teljesen profi csapat az elejétől a kiszállításig.

Nagy örömet szereztem a képpel - nekem ez volt az 

egészben a legjobb.

912 2016. ápr 18. 13:32 5 5 5

Családi fotókból készült kollázst kértem táblaképen. 

Nagyon szép lett, napok alatt elkészült és a szállítással is 

alkalmazkodtak az igényeimhez. Nagyon elégedett 

vagyok. Mindenkinek ajánlom a képáruház 

szolgáltatásait.

913 2016. ápr 16. 0:53 5 5 5

A gyorsaság fontos volt, mert rövid idő alatt kellett egyedi 

képet (vászonfotót) készíteni. Gyakorlatilag 2 munkanap 

alatt készen lett a kép és át is vettem! Köszönöm a 

gyorsaságot és a kreatív munkát, az ünnepeltnek nagyon 

tetszett az ajándék! :)

Már ki is találtam mi lesz a következő rendelésem. 

914 2016. ápr 15. 7:02 5 3 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

915 2016. ápr 14. 18:50 5 5 5

Tökéletes ajándékot kerestem testvérem 

szülinapjára,aki ráadásul most adott életet az 

ikreinek,így nem volt kérdés,hogy a szülinapi 

ajándékoknak mi lesz a "témája"...... Tökéletes ajándékot 

adhatok Neki,mert a Képáruház által készített képnél 

nem tudok szívhez szólóbb ajándékot adni neki! 

Köszönöm szépen a szép képet,a precíz munkát,a 

kívánságom teljesítését és a nagyon rövid elkészítési 

időt! 

Köszönettel: Hajnalka

916 2016. ápr 14. 17:57 5 5 5
Nagyon örültem, hogy bármilyen kérdésem, kérésem 

volt, azonnal megválaszolták, megoldották. A képek 

nagyon szépek, a színek tökéletesek. Mindenkinek bátran 

ajánlom Önöket! Márti

917 2016. ápr 14. 16:17 4 4 5

918 2016. ápr 14. 14:00 5 5 5

Legjobban az tetszett, hogy folyamatosan tájékoztattak 

e-mailben és felkínáltak több lehetőséget a kiszállításra, 

hiszen mindig előfordulhat, hogy valamelyik nap sürgős 

elintéznivaló miatt el kell menni otthonról.

Majdnem elfelejtettem: a gondosan becsomagolt 

vászonképhez használati útmutatót küldtek, hogy sokáig 

szép maradjon.

Köszönet mindezekért

Ildikó

919 2016. ápr 14. 13:18 5 5 5 Gyorsasag, profi munka

920 2016. ápr 14. 11:38 5 4 5 Korrekt tájékoztatás,gyors lebonyolítás.

921 2016. ápr 14. 11:13 5 5 5 Nagy választék, gyors kiszállítás, jó minőség.
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

922 2016. ápr 14. 10:51 5 5 5

Tisztelt Képáruház!

Amint azt jeleztem is, gyakorlatilag mindennel meg 

voltam elégedve. A megrendelésre történt gyors 

reagálásuk, a folyamat egyszerű nyomon-

követhetősége, továbbá a meglehetősen gyors kiszállítás 

jó benyomást tett rám. Az említettek a Cég 

megbízhatóságát is tartalmazzák, ugyan erről külön nem 

esett szó. A szerzett (első) benyomásom nagyon kedvező.

További sok sikert kívánok:

Üdvözlettel:

Dr. Nyitrai Zoltán

villamosmérnök

923 2016. ápr 14. 10:05 5 5 5

924 2016. ápr 14. 9:47 5 5 5 Az ár-érték arány

925 2016. ápr 14. 9:26 5 5 5
Nagy méretű gyedi képet rendeltem, ami nagyon szép 

lett. Maximálisan elégedett vagyok a minőséggel, a 

szállítással és, hogy mindezt egy akció keretén belül 

tudtam megrendelni. Köszönöm.  

926 2016. ápr 14. 9:25 5 5 5

927 2016. ápr 14. 9:19 5 5 5

928 2016. ápr 14. 9:15 5 5 5

929 2016. ápr 13. 19:37 5 5 5
Az, hogy már az interneten egy kattintással tökéletes 

látványterv készült.

930 2016. ápr 13. 18:03 5 5 5
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

931 2016. ápr 13. 15:38 4 5 5

932 2016. ápr 13. 13:02 5 4 4

Kedves Képáruház! A rendelt vászonképek minőségével 

(saját fotóból) nagyon meg vagyok elégedve. Már várom a 

családtagok, barátok irigykedő pillantásait :) 

Mindenkinek jó szívvel ajánlom! Remélem lesz még ilyen 

szuper akció, mert akkor biztos fogok még rendelni :)

Szép napot! Réka

933 2016. ápr 12. 22:10 5 4 5

934 2016. ápr 12. 21:50 5 4 5

935 2016. ápr 12. 12:30 5 5 5
A képek minősége, a színek, várakozáson felüli! 

Tökéletes!!! Maximálisan elégedett vagyok, köszönöm!

936 2016. ápr 11. 17:11 5 5 5
Nagyon segítőkész és gyors volt az 

ügyfélszolgálat,nagyon elégedett voltam 

mindennel,köszönöm szépen még egyszer!

937 2016. ápr 11. 16:07 5 4 4
Összességében az volt amire vártam. A kép tökéletesre 

sikerült.Az érdeklődés továbbra is megmarad, tetszik az 

oldal.

938 2016. ápr 9. 5:43 5 4 4

939 2016. ápr 8. 14:50 5 5 5
Maximàlisan elègedett vagyok a kèperuhàzzal, nagyon 

szèp munka! Règebben is rendeltem màr ès ezutàn is 

csak Önöktől szetetnèk! Ajánlom bàrkinek! Köszönöm!

940 2016. ápr 8. 6:08 5 5 5 Nagyon elégedett vagyok!!! 

941 2016. ápr 8. 6:07 5 5 5 Nagyon elégedett vagyok!!! 
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

942 2016. ápr 7. 18:06 5 5 5
Könnyen kezelhető a rendszer, jó a minőség, abszolút 

korrekt minden!

 Üdvözlettel Kuruczné Huszár Katalin

943 2016. ápr 7. 11:11 5 5 5

944 2016. ápr 7. 9:29 5 5 5

A vevőszolgálat munkájára hatost adnék, ha lehetne, 

aranyosak, segítőkészek voltak. Amikor ismeretlen 

technikai problémák miatt nem működött a 

képszerkesztő funkció (nálam) a feladatkörükön 

túlmutatóan igyekeztek minden segítséget megadni, hogy 

álmaim faliképét meg tudjam végül rendelni. Tetszik, 

hogy a kiválasztott kép előnézetben megtekinthető, így 

remekül illusztrálja, milyen lesz a kézzel fogható 

végeredmény. 

Az elkészült kép minősége pedig kifogástalan!

Köszönöm!

945 2016. ápr 7. 9:22 3 5 5

946 2016. ápr 7. 9:01 5 5 5

947 2016. ápr 7. 8:41 5 5 5

A rugalmasság, pontosság és kellemes ügyintézés.

Nagyon köszönöm, a jövőben is igénybe fogom venni.

Üdvözlettel, Gyovai Tiborné

948 2016. ápr 6. 22:07 5 5 5 Szép minőség!

949 2016. ápr 6. 20:10 5 5 5
Maximàlisan elègedett vagyok a kèperuhàzzal, nagyon 

szèp munka! Règebben is rendeltem màr ès ezutàn is 

csak Önöktől szetetnèk! Ajánlom bàrkinek! Köszönöm!

950 2016. ápr 6. 11:22 5 5 5

951 2016. ápr 6. 10:59 5 5 5
Maximàlisan elègedett vagyok a kèperuhàzzal, nagyon 

szèp munka! Règebben is rendeltem màr ès ezutàn is 

csak Önöktől szetetnèk! Ajánlom bàrkinek! Köszönöm!
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

952 2016. ápr 5. 9:38 5 5 3
Tetszett a kép, viszont az nem, hogy a megadott határidőn 

belül rendeltem, mégis + 500 Ft felárat kértek, hogy 

húsvétig megérkezzen. Ezt nem tartottam korrektnek.

953 2016. ápr 5. 8:31 5 3 5 az 50%-os akció :)

954 2016. ápr 4. 19:30 5 5 5
Szuper a tervezés, rugalmasak, korrektek, és gyorsak! 

Mindenkinek csak ajánlani tudom!

955 2016. ápr 3. 20:05 5 5 4
Egyedi igényeimnek megfelelő képek készültek. Teljes 

mértékben elégedett voltam. ;)

956 2016. ápr 3. 10:56 5 5 5

957 2016. ápr 1. 22:10 5 5 5

958 2016. ápr 1. 17:59 5 5 5
Régi vágyam vált valóra a vászonképpel.Nagyon 

szerettem volna már a családomat ezen viszont látni! :)

A lakásunk örök dísze lett!Üdv.:Balázs.

959 2016. ápr 1. 13:50 5 5 5

Kedves Képáruház! 

Nagyon gyorsan érkezett meg a rendelésem és a látvány 

amikor kibontottam a dobozból... lélegzetelállító volt!!!! 

Nagyon köszönöm Nektek!!!

Viki

960 2016. ápr 1. 11:20 5 5 5 Gyorsaság,precizitás.Tökéletes minőség!!Köszönöm!!!😊

961 2016. ápr 1. 10:42 5 5 5

962 2016. ápr 1. 10:13 4 5 5

963 2016. ápr 1. 9:36 5 5 5
Nagyon segítőkészek voltak a módosításnan is, és 

gyorsan elkészült a látványterv. 
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

964 2016. ápr 1. 8:52 5 4 3

965 2016. ápr 1. 8:51 5 5 5

966 2016. ápr 1. 8:44 5 4 4 Nagyon jó minőségűek az elkészült képek!

967 2016. ápr 1. 8:34 5 5 5

968 2016. ápr 1. 8:32 5 5 5

969 2016. márc 31. 15:22 5 5 5

Nagyon elégedett voltam mindennel, mindig 

tájékoztattak, hogy milyen fázisban van a 

megrendelésem.

Talán a legjobban az tetszett, hogy élőben is pont 

ugyanúgy nézett ki, mint a honlapon. Hipp hopp kész volt :)

970 2016. márc 31. 15:06 5 5 5

971 2016. márc 31. 12:45 4 5 5

972 2016. márc 29. 12:25 5 5 5
Nagyon tetszett az akció. Így igazán kedvező áron 

probalhattuk ki a szolgáltatást, és szépek lettek a képek. 

István

973 2016. márc 29. 12:20 5 5 5
Nagyon gyorsan, jó áron, hibátlan minőségű képet 

kaptam, pont olyan lett, amilyennek elképzeltem!

974 2016. márc 28. 15:44 5 5 5

975 2016. márc 27. 23:28 5 5 5

Gyors, jól átlátható gördülékeny könnyen kezelhető 

honlap. Akció keretében jutottam a képhez, ami minden 

tekintetben kitűnő minőségi munka! Csomagolással  és a 

szállítással is elégedett vagyok! Biztos, hogy legközelebb 

is innen rendelek képet. Köszönöm! :)
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

976 2016. márc 24. 11:19 5 4 5

977 2016. márc 24. 11:11 5 5 5
Az árengedményes akció miatt vásároltam 

haladéktalanul.

978 2016. márc 24. 10:59 5 5 3

979 2016. márc 24. 8:38 5 5 5
A gyors és pontos munka. És persze a gyönyörű 

végeredmény. 

980 2016. márc 24. 8:35 5 5 5

981 2016. márc 23. 20:45 5 4 3 A végeredmény tetszett a legjobban!!!

982 2016. márc 23. 19:12 5 5 5

983 2016. márc 22. 17:36 5 5 5
Gyors, tökéletes munka volt azt kaptam amire 

számitottam

984 2016. márc 21. 10:55 5 3 4

985 2016. márc 21. 10:49 5 5 5

986 2016. márc 21. 9:24 5 3 5
Nem tudtam könnyen kezelni az oldalukat, de a megadott 

telefonszámon egyeztettem,és rugalmasan zajlott a 

rendelés. Köszönöm!:)

987 2016. márc 21. 9:21 5 5 5
Gyorsan megtervezték a képeket,alig tudtam választani a 

3 tervből. :) Szupergyorsan legyártották,és ''postára 

adták''. Biztos nem utoljára vásároltam itt. 

988 2016. márc 21. 8:46 4 3 5  
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No. Dátum Hogy 

tetszettek az 

elkészült, 

kézbesített 

képek?

(1-5)

Mennyire 

találtad 

könnyen 

kezelhetőnek 

a 

Képáruház.Hu

-t?

(1-5)

Mennyire 

voltál 

elégedett a 

vevőszolgálat

tal, a 

kapcsolattart

ással?

(1-5)

Kérjük mondd el: mi tetszett leginkább?

Vásárlóink véleménye rendkívül fontos számunkra.

Minden vásárlónknak lehetősége van értékelni a Képáruház.Hu-t, 

a vásárlást követően kiküldött kérdőívben. 

Ezeket az értékeléseket 100% cenzúra mentesen adjuk közre.
(A lista a legutolsó 1000 véleményt tartalmazza, havonta frissítjük)

989 2016. márc 18. 14:16 5 5 5

990 2016. márc 12. 23:27 5 5 5 Gyors, precíz munka. Olyan lett amilyet szerettem volna.

991 2016. márc 10. 20:32 5 5 5

992 2016. márc 10. 12:57 5 5 5

993 2016. márc 10. 9:28 5 5 5

A megrendelt kollázzsal nagyon elégedett vagyok, 

megható szülinapi ajándék lett a Férjemnek, köszönöm! 

Szuper a precízségük és gyorsaságuk, hogy 

folyamatosan tájékoztatva van a vevő, hogy áll a 

rendelése. 

994 2016. márc 10. 9:27 5 5 5

A megrendelt kollázzsal nagyon elégedett vagyok, 

megható szülinapi ajándék lett a Férjemnek, köszönöm! 

Szuper a precízségük és gyorsaságuk, hogy 

folyamatosan tájékoztatva van a vevő, hogy áll a 

rendelése. 

995 2016. márc 10. 8:56 5 5 5

996 2016. márc 9. 16:20 5 5 5 Megirtam.

997 2016. márc 9. 15:26 5 5 5 Tetszett a gyorsaság, a megoldás, és az udvarias 

bánásmód.

998 2016. márc 8. 21:10 5 4 4

89/89


