WruACI'-STAJI

TAZNIK SPOK
pan Petr Zobal, Křešice
1. Splnila tepelná izolace vaše představy a požadavky?
Vyberte si z nósledujících odpovědí tu, kteró je nejvýstižnějšía označte ji

izolace předčila
má očekávání

izolace splnila má
očekávání

od izolace jsem

nevím nesleduji

očekávalvíc

to

2. Co jste od zaizolování dčekávali?
Vyberte si z nósledujících odpovědí tu, kteró je neivýstižnějšía označte ji
sníženíletního přehřívání
;níženínákladů na topení

x,

X

zlepšení tepelné pohody

lmezení tvorby rampouchů
cmezení tvorby plísní
1iná napište jakó:

odstranění vodních kondenzátů

3. Co se od zaizolování zlepšilo?
Vyberte si z následujících odpovědítu, kteró je nejvýstižnějšía označte ji

x

sníženíletního přehřívání
zlepšení tepelné pohody

sníženínákladů na topení
omezení tvorbY rampouchů

>(

i<

odstranění vodních kondenzátů

omezenítvorby plísní
iné napište jaké:

4. Zhodnoťte, prosím, osobu a prácitechnicko obchodního poradce (ToP) známkami:

7-byl výborný, 2-byl dobý, 3-znóm lepšího, 4-nepamatuji sq 5'by!!9!ro:!9
rop si ňá mě udělal dostatek času, aby mi vše vysvětlil a zodpověděl všechny otázky
rop uvt oauornlt< na svém místě, byl technicky připraven a jeho znalosti byly uýborné
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l'oP přijel na smluvenou schůzku včas, nikam nespěchala dodorželvše,co slíbil
|-oP věděl a byl přesvědčen o tom, že poskytuje prvotřídníslužby
V čem by se mělTaP zlepšit nebo za rc jej chcete pochvólit?
5. Zhodnoťte, prosím, osoby a práci realizačnískupiny {RS) známkami:

I^bylivýborní, 2-byli dobří, 3-znóm lepšířemeslníky, 4-byli napryto nevyttovujíci,
RS věděla co a jak má dělat a dodrželi vše co jsme si objednal (a)
RS byla odborně zdatná, byla technicky připravena
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Řs prijeta na smluvenou prácivčas, nikam nespěchala a dodoržela vše, co slíbila
RS věděla a byla přesvědčen o tom, že poskytuje

prvotřídníslužby

/l

RS na konci realizace po sobě uklidila a nezanechala po sobě nepořádek
V čem by se

a.

měla RS zlepšit nebrs za
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7. Můžese u Vás technicko obchodní poradce zastavit pro doporučenína Vaše známé?

označte

r.Tl

ANO I'

NE

10. Můžeme Vaše odpovědi zveřejnit na našich www stránkách i s Vašímjménem?

oznočte

r::il

Vyptněný dotozník vložte, prosím, do přiloženéobólky a zašlete zpět - poštovnéhradíme my.
Děkujeme za Vóš čas, Voše názory, keých si vážíme. Vaše přÍpomínky budeme uvádět v život.
Chcete-ti nóm sdělit něco, no co jsme se zapomněli zeptdt, využijte druhé strany dotazníku.
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