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DOTAZNIK SPOKOJENOSTI ZAKAZNIKA

Batelov
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1. Splnila tepelná izolace vaše představy a požadavky?
x
Vyberte si z nóstedujících odpovědí tu, kteró je nejvýstižnějšía označte ji
jsem
nesleduji
nevím
nesplnila má
izolace předčila izolace splnila má od izolace
to
očekávánÍ
očekávalvíc
očekávání
má očekávání

V

2. Co iste od zaizolování očekávali?
Vyberte si z nósledujících odpovědítu, kteró je rcjvýstižně'jšía označte ji
;níženíletního přehřívání
sníženínákladů na topení
X

x

omezení tvorby rampouchů

omezení tvorby plísní
iná nopište jakú:

x

llepšenítepelné pohody
:dstranění vodních kondenzátů

3. Co se od zaizolování zlepšilo?
Vyberte si z nósledujících odpovědítu, která je nejÚstižnější a oznočte ji

X

;níženínákladů na topení

X

lmezení tvorby rampouchů
rmezení tvorby plísní
iiné napište jaké:
+.

x

;níženíletního přehřívání
zlepšenítepelné pohody

X

cdstranění vodních kondenzátů

zhodnoťte, prosím, osobu a práci technicko obchodního poradce {ToP} známkami:
7-byl výborný, 2'byt dobý, 3-znóm lepšího, 4-nepamatuji se.lbyl napr949
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ffiátekčasu,abymivševysvětlilazodpovědělvšechnyotáz!y

4

ýltechnickvpři

4
4

@uschůzkuvčas,nikamnespěchaladodorželvše,coslíbil
rop vcoeta byl přesvědčen o tom, že poskytuje prygtřldlr9!4y

5. Zhodnotte, prosím, osoby a práci realizačnískupiny (RS} známkami:

7-byli výborní, 2-byli dobří, 3-znóm lepšířemeslníky, 4-byli |9prosta
ns rcoeiá co a jak má dělat a dodrželi vše co jsme si objednal (a)

nevyhwuj

amatuý se

4

RS byla odborně zdatná, byla technicky připravena

4

fficivčas,

4

nikam nespěcl]!]! J !9q9rž9]a vše, co slíbila
ŘŠvědě|a a byla přesvědčen o tom, že poskytuje pryqtřtdlulElv
Rs r'a konai iealizace po sobě uklidila a nezanechala po sobě nepořádek

4
L

označte

6. Doporučil(a) byste našíspolečnost a naše služby sv'ým známým?

NEVIM

NE

9-!-8-'-qfu-e-!g-P-'-9Š?'.-,'r'..::::'-::::::'-::::-:::::::::'-::::-'::'-:::'-:::.:::'-'7. Můžese u Vás technicko obchodní poradce zastavit pro doporučenína Vaše známé?

označte

l ' l
s.r.o. zlepšit?

ANO

NE

8. V čem by se měla spol. Machstav

9. Jaké služby byste od našíspotečnosti ještě očakával(a} a případně objednal(a)?

10.

Můž;;vaše oopovědi
označte

zveřejnit na našich www stránkách i s Vašímjménem?
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Vyptněný dotozník vložte, prosÍm, do přiloženéobólky a zašlete zpět - poštovnéhradíme my'
Děkujeme za Váš čas, Vaše nózory, kteých si vóžíme. Vaše připomínlcy budeme uvódětv život.
Chcete-li nóm sděIit něco, no co jsme se zapomněli zeptat, využiite druhé strdny dotazníku.

MAcHsTAv s.r.o.' okružní374l!9, Dobronín, www.machstav.cz, email: izotace@machstav.cz
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