
PRZYKŁADOWE   OPINIE  
WYSTAWIONE   PRZEZ   KUPUJACYCH   NA    ALLEGRO 

 

amor3 (Kupujący) Pozytywny 11 kwi 2012 
 
"Pieluszka jest świetna !!! Bardzo estetycznie wykonana !!! Sprzedawca godny polecenia 
!!! Ekspresowa wysyłka i miły kontakt !!! POLECAM !!!!"  

izabela0307 (Kupujący) Pozytywny 15 mar 2012 

 
"Towar zgodny z opisem, ładnie wykonany. Dziekuję i polecam." 

 

 

eweli_85 (Kupujący) Pozytywny 06 mar 2012 
 
"Rewelacyjna pielucha! znacznie ułatwia życie dziekujemy a sama transakcja przebiegła 
błyskawicznie bardzo dobry kontakt zdecydowanie polecam :)"  

S-aneczka Kupujący) Pozytywny 

 
"Transakcja przebiegła pomyślnie. Towar zgodny z zamówieniem. Bardzo dobry kontakt ze 
sprzedającym. Gorąco polecam tego sprzedawcę!!! Pieluszka naprawdę ułatwia życie :-) 
Solidne wykonanie. "  

mnkostecka (Kupujący) Pozytywny wto 18 lut 2012 

"Bardzo ułatwia życie. Ładne i solidne wykonanie."  

jagoda308 (474) (Kupujący) Pozytywny wto 07 lut 2012  

Pielucha super, ułatwiająca życie a dodatkowo ładnie wygląda:)) Poza tym szybko i 
sprawnie zakończona transakcja:)) Jestem zadowolona, myślę że córcia też....Dziękuję, 
Pozdrawiam i Polecam  

aneczka_dd (Kupujący) Pozytywny  wt 10 sty 2012 

"Pieluszka rewelacja - dobrze usztywniona. Bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. Polecam 
dla mam, które muszą pieluszkować swoje pociechy. EKSPRESOWA WYSYŁKA. Dobry 
kontakt. POLECAM 

ewkabar (Kupujący) Pozytywny  21 list 2011 

"Pieluszka dotarła szybko. Dzięki niej córeczka uniknęła rozwórek - na kontroli znaczna 
poprawa. "  
 

 

 



anhent (43) "Polecam towar pierwszej jakości, bardzo solidny. Pieluszka zdobyła uznanie 
lekarza jednego z lepszych wśród specjalistów w tej dziedzinie w Poznaniu. Z pełnym 
spokojem polecam już od pierwszych dni nawet w stosowaniu zapobiegawczo. POLECAM 
W 100%%%%%%%" 

 

Soffione (21) (Kupujący) Pozytywny wt 11 list 20011 

Dziś dostalam paczkę. Pieluszka super i córa juz ubrana :) Pasuje świetnie. Super 
Sprzedawca!!! Miły kontakt, ekspresowa przesyłka, towar bardzo dobrej jakości, starannie 
wykonany. Życzę Wszystkim i sobie tylko takich transakcji. POLECAM !!!" 

 

vvallus (40) (Kupujący) Pozytywny czw 06 paź 2011 21:34:36 CEST 1851575812  

Serdecznie polecam! Błyskawiczna dostawa. Towar pierwsza klasa! 

 

hajdi_ (56) (Kupujący) Pozytywny czw 06 paź 2011 18:00:38 CEST 1828901302  

Jeżeli ktoś chce kupić taką pieluszkę jak ja to naprawdę polecam tego allegrowicza. Towar wykonany 
pierwszorzędnie, cena rewelacyjna a samo wykonanie mistrzowskie. Podsumowując REWELACJA!!!! 

 

Carolain (68) (Kupujący) Pozytywny pon 03 paź 2011 12:00:44 CEST 1828901302  

Transakcja przebiegła pomyślnie, produkt wykonany bardzo starannie. Polecam tego użytkownika 

 

maagdaa_2005 (179) (Kupujący) Pozytywny sob 01 paź 2011 12:17:20 CEST 1828901302  

** MEGA POZYTYW ** świetny kontakt, błyskawiczna wysyłka, towar świetnej jakości, dziękuję i 
pozdrawiam :) 

 

zupah (94) (Kupujący) Pozytywny pią 30 wrz 2011 11:37:25 CEST 1828901302  

Bardzo się cieszę, że skorzystałam z oferty tego Allegrowicza! Bardzo miło i przyjemnie,  
a towar pierwsza klasa. Gorąco polecam! 

 

zack_pl (39) (Kupujący) Pozytywny śro 14 wrz 2011 22:28:20 CEST 1768641507  

Rewelacyjny kontakt, towar śliczny, bardzo starannie wykonany w 100% zgodny z opisem! 
Serdecznie polecam! 

 

 

 



Nika_OK (119) (Kupujący) Pozytywny sob 10 wrz 2011 22:39:03 CEST 1793651831 

 Wszystko w jak najlepszym porzadku! Pieluszki zgodne z opisem, starannie wykonane i w 100% 
spełniają swoją funkcję! Jak najbardziej POLECAM - super pomysł :o) 

 

pusina1982 (104) (Kupujący) Pozytywny śro 14 wrz 2011 21:20:32 CEST 1793651831  

Pieluszka super.Przesyłka ekspresowa.Gorąco polecam 

 

Ida_ (70) (Kupujący) Pozytywny śro 07 wrz 2011 14:00:21 CEST 1793651831  

Pieluszka porządnie wykonana, sprawdza się, świetny pomysł. Polecam 

 

Krzysztof_01_01 (111) (Kupujący) Pozytywny wto 30 sie 2011 09:47:42 CEST 1747024883 

Przedmioty zgodne z opisem, szybka wysyłka. Jestem zadowolona, polecam. 

 

sister85 (47) (Kupujący) Pozytywny wto 23 sie 2011 07:05:16 CEST 1721691783 

pozytyw!! duża wygoda dla maluszka:) polecam 

 

Shefowa (50) (Kupujący) Pozytywny wto 02 sie 2011 11:53:52 CEST 1645371913  

Wszystko super, pieluszka do pieluchowania fajnie pomyslana, rzeczywiscie OGROMNE 
udogodnienie dla mam :) zamiast sie platac z masa pieluch zakladasz jedna i po sprawie :) 
naprawde super! POLECAM, zarowno produkt jak i sprzedajaca :) 

 

Uenifeu (7) (Kupujący) Pozytywny śro 27 lip 2011 11:24:50 CEST 1721691783 

Wszystko super - kontakt, szybki czas realizacji. I świetny produkt! Bardzo polecam. 

 

skufel11 (41) (Kupujący) Pozytywny czw 21 lip 2011 22:06:18 CEST 1703485053  

Ekspresowa przesyłka, ładne wykonanie, dobry kontakt ze sprzedającą. POLECAM ZAKUPY U TEJ 
ALLEGROWICZKI!!!! 

visage4 (84) (Kupujący) Pozytywny czw 21 lip 2011 21:30:01 CEST 1721691783  

Bardzo fajna sprawa ta pieluszka, polecam! Transakcja udana. Duży POZYTYW! 

 

ania12331 (161) (Kupujący) Pozytywny pon 04 lip 2011 08:57:10 CEST 1645371913  

BARDZO GORĄCO POLECAM POZYTYW W 100% PIELUSZKA JEST REWELACYJNA 


