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DOTAZNIK SPOKOJENOSTI ZAKAZNIKA
lng. Tabery;tJ. Sokol Přerov

tepelná izolace vaše předstaw a požadavky?
Vyberte si z následujícíchodpovědítu, kteró je nejvystižnějšía označte ji křížkem
od izolace jsem
nevím nesledujito
očekávalvíc

1. Splnila

2. Co jste od zaizolování očekávali?
Vyberte si z nósledujících odpovědítu, kteró je nejýstižněišÍa :1lačte 1i křížkem

vodních kondenzátů
napište jakó:
3. Co se od zaizolování zlepšilo?
Vyberte si z nósledujících odpovědítu, kteró je nejvýstižnějšía označte ji křížkem
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sníženíletního přehřívání

sníženínákladů na topení
omezení tvorby rampouchů
lmezení tvorby plísní
iné napište jaké:

X

zlepšení tepelné pohody

rdstranění vodních kondenzátů
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10. Souhlasíte s uveřejněním Vámi vyplněného dotaznftu na našich www stránkách?

označte
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Vyplněný dotazník vložte, prosím, do přitožené obólky a zašlete zpět' poštovnéhradí Machstav.
Děkujeme zo Vóš čas, Vaše názory, kerých si vóžíme, Vaše připomínlry budeme uvddět v život.
Chcete-Ii nóm sdělit něco, na co jsme se zapomněIi zeptat,využljte, prosím, druhé strany dotazníku.
MASH5TAV s.r.o., okružní374lL9, Dobronín, wrnnr.machstav.cz, email: izolace@machstav.cz
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