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i. šplnila tepetná izolace vaše představy a požadavky?
Pan Říha, Volary

2. Co iste od zaizolování očekávali?

3. Co se od zaizolování zlepšilo?
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'-h;eilťň';;:1,ň;-óbíJpiacitechnicko 

obchodního poradce (ToP) známkami:

7 -byt výborný, 2 -byl dobry, e' rrpr^rtujt'"

Vyberte si z nástedujících odpovědítu, kteró je nejvýstizn:!:j!:!ačte ji křížkem, x

izolace předčila má

očekávání

izolace splnila
má očekávání

x
od izolace jsem

očekával víc
nesplnila má

očekávání
nevím nesledujito

Vvberte si z núsledujících odpovědí tu, kteró je ne jýstižnlijší a označte ji křížkem x

snížení nákladů na topení m í-Ížé nTl etn íh o p ře h řívá n í )<

rmezení tvorby rampouchů zlepšení tepelné pohody X
cmezení worby plísní odsiianění vodn ích kondenzátů

iiná napište jakó:

Vvberte siz následujících odpovědítu, kteró je nejvýstižnější a oznočte ji křížkem x

;nížení nákladů na topení )< ;nížení letního přehřívání )<
lmezení tvorby rampouchů llepšení tepelné pohody x
lmezení tvorby plísní odstranění vodních kondenzátů

liné nopište jaké:

wsvětlil a zodpověděl všechny otázky ./

éň a jeho znalosti bY|Y uíborné /
Účas, nikam nespěchal a dodoržel vše, co slíbil /

řrrD -x.lxl . h.,l ^řo"'rÉIFIi n tnm ře noskvtuie orvotřídní službv 4
y ťem by se r*ět roP zlepšít nebarzu,{9.ie pre?:y-e9 7 ?('*'z-e/1'r€!"".€

'rzcS?y' r.e-nr' ,r?

eli vše co jsme si objednal (a) 4
Ps h\'lá l.rÍ{Mrně zrlatná_ bvla technickv ořipravena

nikam nespěchala a dodoržela vše, coslíbila 4
,/

o< ^. r.^-.i lo;}izsra 
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.,"t''i rrttirlíla a nezanechala po sobě nepořádek í/
'_'). "" "
/é?742Z/
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10. Souhlasíte s uveřejněním Vámi vyplněného dotaznlku na našich www stránkách?
o,';';ii;.ffi

Vyptněný dotazník vložte, prosím, do přiložené obótky o zašlete zpět - poštovné hradí Machstav.

Děkujeme zo Váš čas, Vaše nózory, kterých si vóžíme. Vaše připomínky budeme uvódět v život,

Chcete-li nóm sdětit něco, ]frco jsme se zapomněll zeptat, wužiite, prosím, druhé strany dotazníku.

MACHSTAV s.r.o., okružnI3?4lL9, Dobronín, www.machstav.cz, email: izolace@machstav.cz


