
 

 

 

ANKIETA OCENY PRODUKTÓW MEDICLEAN  

Nazwa testującej placówki  
E-mail placówki  
Telefon placówki  
Imię, nazwisko osoby wypełniającej ankietę  

 
 
Proszę zaznaczyć "x" cyfrę oznaczającą określoną ocenę zgodnie z następującym kluczem:  
1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - neutralnie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze 
 

 

MEDICLEAN 110 Floor  Preparat do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg z PCV, linoleum, lastriko, 
gresu, terakoty, marmuru, itp. 

Lp. Pytanie 1 2 3 4 5 

1 Czy produkt dobrze zadziałał / doczyścił powierzchnię?      

2 Czy jesteś gotowa używać produktu w przyszłości?      

3 Czy etykieta w jasny sposób informuje do czego służy produkt?      

4 Czy etykieta w jasny sposób informuje jak używać produktu?      

5 Czy butelka/opakowanie jest wygodne w użyciu? (wielkość, kształt, sposób dozowania)      

 

MEDICLEAN 210 Surface Preparat do codziennego mycia wszelkich powierzchni zmywalnych: meble, 
okna, drzwi, ściany, podłogi i in. 

Lp. Pytanie 1 2 3 4 5 

1 Czy produkt dobrze zadziałał / doczyścił powierzchnię?      

2 Czy jesteś gotowa używać produktu w przyszłości?      

3 Czy etykieta w jasny sposób informuje do czego służy produkt?      

4 Czy etykieta w jasny sposób informuje jak używać produktu?      

5 Czy butelka/opakowanie jest wygodne w użyciu? (wielkość, kształt, sposób dozowania)      

 

MEDICLEAN 310 Sanit Preparat do codziennego mycia wszystkich powierzchni sanitarnych 
Lp. Pytanie 1 2 3 4 5 

1 Czy produkt dobrze zadziałał / doczyścił powierzchnię?      

2 Czy jesteś gotowa używać produktu w przyszłości?      

3 Czy etykieta w jasny sposób informuje do czego służy produkt?      

4 Czy etykieta w jasny sposób informuje jak używać produktu?      

 

MEDICLEAN 530 Grill Aktywna pianka do czyszczenia i odtłuszczania przypalonych powierzchni 
Lp. Pytanie 1 2 3 4 5 

1 Czy produkt dobrze zadziałał / doczyścił powierzchnię?      

2 Czy jesteś gotowa używać produktu w przyszłości?      

3 Czy etykieta w jasny sposób informuje do czego służy produkt?      

4 Czy etykieta w jasny sposób informuje jak używać produktu?      

5 Czy butelka/opakowanie jest wygodne w użyciu? (wielkość, kształt, sposób dozowania)      

 

MEDICLEAN 540 Dishes Płyn do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach gastronomicznych 
Lp. Pytanie 1 2 3 4 5 

1 Czy produkt dobrze zadziałał / doczyścił powierzchnię?      

2 Czy jesteś gotowa używać produktu w przyszłości?      

3 Czy etykieta w jasny sposób informuje do czego służy produkt?      

4 Czy etykieta w jasny sposób informuje jak używać produktu?      



 

MEDICLEAN 550 Dishes Preparat do maszynowego płukania i nabłyszczania naczyń w zmywarkach 
gastronomicznych 

Lp. Pytanie 1 2 3 4 5 

1 Czy produkt dobrze zadziałał / doczyścił powierzchnię?      

2 Czy jesteś gotowa używać produktu w przyszłości?      

3 Czy etykieta w jasny sposób informuje do czego służy produkt?      

4 Czy etykieta w jasny sposób informuje jak używać produktu?      

 

 

Zestawy Dodatkowych Próbek Produktów – przy wybranym Zestawie wstaw „x” 
 
 

Zestaw  
1 

Quatrodes Forte 1L Koncentrat do dezynfekcji i mycia podłóg i dużych powierzchni 

 
MEDICLEAN 330 Chlorine 1L + 5L Chlorowy żel do mycia i wybielania sanitariatów 
MEDICLEAN 320 WC 750 ml Żel do mycia i odkamieniania sanitariatów 
MEDICLEAN 220 Glass 500 ml Płyn do mycia szyb i luster 
Ściereczka z mikrofazy kolor mix Opakowanie 4 szt. (czerwona, zielona, niebieska, żółta) 

 
lub 

 

Zestaw  
2 

Velox Foam Extra 1L Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni 

 

MEDICLEAN 211 Office 1L + 5L Gotowy do użycia preparat do mycia mebli, urządzeń 
biurowych, blatów, ścian, glazury, szyb i in. 

MEDICLEAN 520 Sanit Cream 650 ml Mleczko do czyszczenia powierzchni gładkich 

MEDICLEAN 610 Fresh 500 ml Odświeżacz powietrza do łazienek, toalet, biur i innych 
pomieszczeniach użyteczności publicznej 

Ściereczka z mikrofazy kolor mix Opakowanie 4 szt. (czerwona, zielona, niebieska, żółta) 
 
 
Ankieta w wersji elektronicznej dostępna pod adresem: www.ankietadladps.medisept.pl   

 
 

□ * Akceptuję przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych osobowych w celach 
związanych komunikacją Akcji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do  przeprowadzenia oceny 
przekazanych próbek produktów. 
 

□  Chcę otrzymywać wiadomości e-mail o aktualnych promocjach i jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie 
moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie adresu e-mail w tym celu. 
[ Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych, w tym newslettera, informacji o promocjach i nowościach na podany 
przeze mnie adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz.  
344 ). Wszelkie informacje handlowe są całkowicie bezpłatne]. 

 

□  Chcę otrzymywać wiadomości telefoniczne o aktualnych promocjach i jednocześnie wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie nr telefonu w tym celu. 
[ Wyrażam zgodę na otrzymywanie od  Administratora informacji handlowych w tym, informacji o promocjach i nowościach na podany przeze mnie 
nr telefonu. Wszelkie informacje handlowe są całkowicie bezpłatne]. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Dane osobowe będą przetwarzane przez MEDISEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Konopnicy 159 C, 21-030 Motycz, NIP: 
946-00-10-016, nr telefonu: 81 535 22 75 [dalej:  "Spółka" lub "Administrator" ] . Pełna treść klauzuli informacyjnej 
znajduje się w Regulaminie Akcji dostępnym w siedzibie Spółki oraz umieszczonym na stronie internetowej 
www.medisept.pl/regulamindladps  

 

 

* Pola wymagane 

 

 

  

 

 

MEDISEPT Sp. z o.o. 
Konopnica 159 C 
21-030 Motycz 

tel.: +48 81 535 22 82 
tel.: +48 81 535 22 83 

                                          dpo@medisept.pl  
                                          www.medisept.pl 


