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1. Splnila tepelná izolace vaše představy a požadavky?
Vyberte si z nósledujících odpovědí tu, kteró je nejvýstižnějšía oznočte ji křížkem
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2. Co jste od zaizolování očekávali?
Vyberte si z nóstedujících odpovědí tu, kteró je nejvýstižnějšío označte ji křížkem
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3. Co se od zaizolování zlepšilo?
Vyberte si z následujících odpovědí tu, kteró je nejvýstižnějšía označte ji křÍžkem
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4. Zhodnoťte, prosím, osobu a práci technicko obchodního poradce (ToP) známkami:
7 -byl ýborný, 2 -byl dobý, 3 - nepomotuji se, 4 -znóm lepšího, 5;|y! naprosto nevyhovující

pil ňá ňě úoétatdostatek času, aby mi vše vysvětlil a zodpověděl všechny
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5. Zhodnoťte, prosím, osoby a práci realizačnískupiny (RS} známkami:
7 -byti výborní, 2 -byli dobří, 3 - nepamatuji se, 4 -znóm lepšířemeslníky, 5 -byli ndprosto nevyhovujÍcí
Řs věděla co a jak má dělat a dodrželi vše co jsme si objednal (9)
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o. vite ó některém z Vašich známých, že řeší podobné potížes domem/objektem jako Vy?
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7. Doporučil(a) byste našíspolečnost a naše služby svým známým?
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10. Souhlasíte s uveřejněním Vámi vyplněného dotazníku na našich www stránkách?
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Vyptněný dotozník vložte, prosím, do přiloženéobólky a zašlete zpět' poštovnéhrodí Machstav.
Děkujeme za Vóš čos, Vaša názory, kerých si vóžÍme. Vaše připomínky budeme uvódět v život,

Chcete-li nám sděIit něa, na co jsme se zapomnělÍ zeptot, využirte, prosím, druhé strany dotozníku.
MAcHsTAv s.r.o., okruá*374|t9, Dobronín, www.machstav.cz, email: izolace@machstav.cz

