
DOTAZNIK SPOKOJENOSTI ZAKAZN I KA

1. Splnila tepelná izolace vaše představy a požadavky?
Vyberte si z nóstedujících odpovědí tu, která je nejvýstižnější a označte ji křížkem
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izolace splnila
má očekávání

2. Co jste od zaizolování očekávali?
Vyberte si z nósledujících odpovědí tu, kteró je nejýstižnější a označte ji křížkem x
;níŽení nákladŮ na topení ;nížení letního přehřívání

rmezení tvorby rampouchů ž llepšení tepelné pohody x
rmezení Worby plísní rdstranění vodních kondenzátů

iná napište jakó:

Vyberte si z nósledujících odpovědí tu, kteró je nejvýstižnější a označte ji křížkem x
;nížení nákladů na topení ;nížení letního přehřívání

rmezení Norby rampouchů x tlepšení tepelné pohody X
rmezení tvorby plísní cdstranění vodních kondenzátů

tné nopište jaké:

3. Co se od zaizolování zlepšilo?

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

7 -byt výborný, 2 -byl dobý, 3 - nepamotuji se, 4 -znóm lepšího, 5 -byl naprosto nevyhovující

IoP si na mě udělal dostatek času, aby mi vše vysvětlil a zodpovědělvšechny otázky ,r4

IoP byl odborník na svém místě, byltechnicky připraven a jeho znalosti byly uýborné

IoP přijel na smluvenou schůzku včas, nikam nespěchala dodorželvše, co slíbil

IoP věděl a byl přesvědčen o tom, že poskytuje prvotřídní služby

V čem by se měl TaF zlepšit neÍro ap ro7*j e&eeťe pochvňlit?

5. Zhodnoťte, prosím, osoby a práci realizační skupiny {RS}známkami:
1-byli výborní, 2 -byli dobří, 3 - nepamotuji se, 4 -znám lepší řemeslníky, 5 -byli ndprosto nevyhovující

V čem by se měla RS zlbpšit nebo zn co ji ahcete pocÍtvúlit? .

RS věděla co a iak má dělat a dodrželi vše co jsme si objednal (a) 4
RS byla odborně zdatná, byla technicky připravena

RS přijela na smluvenou práci včas, nikam nespěchala a dodoržela vše, co slíbila

RS věděla a byla přesvědčen o tom, že poskytuje prvotřídní služby

RS na konci realizace po sobě uklidila a nezanechala po sobě nepořádek
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odůvodněte proč?,

xN

7. Doporučil{a) byste naší společnost a naše služby svým známým?

ANO NEViMNE

ó.EkabužÉ' bFte;aňási spóiérnostiještě očakávat{a) a případně objednal{a}?.'..'''lu.E.'t1' i'"Il.. . ... "."

10. Souhlasíte s uveřeiněním Vámi vyplněného dotazníku na našich www stránkách?
označterx . I

Vyplněný dotozník vložte, prosím, do přiložené obólky a zošlete zpět - poštovné hradí Machstav.

Děkujeme za Vóš čas, Vaše nózory, kteých si vóžíme. Vaše připomínky budeme uvódět v život.

Chcete-li nóm sděIit něco, na co jsme se zapomněli zeptot, využijte, prosím, druhé strony dotazníku.
MACHSTAV s.r.o., okružní374lt9, Dobronín, www.machstav.cz, email: izolace@machstav.cz


