
DOTAZNIK SPOKOJENOSTI ZAKAZNIKA i#MACTTSiAV
lng. Tabery;tJ. Sokol Přerov
1. Splnila tepelná izolace vaše předstaw a požadavky?

Vyberte si z následujících odpovědítu, kteró je nejvystižnější a označte ji křížkem

2. Co jste od zaizolování očekávali?

nevím nesledujitood izolace jsem

očekávalvíc

Vyberte si z nósledujících odpovědítu, kteró je nejýstižněišÍ a :1lačte 1i křížkem

3. Co se od zaizolování zlepšilo?
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7 -byt výborný, 2 -byt dobý, 3 - nepamatuji se, 4 -znómj9pší\s:by! ,apro'to ,*vhgy!!

w čem by se w#!"fúP zlepšit nebc ro e* jej chrete paehváíit? '

vodních kondenzátů

napište jakó:

Vyberte si z nósledujících odpovědítu, kteró je nejvýstižnější a označte ji křížkem x
snížení nákladů na topení snížení letního přehřívání X
omezení tvorby rampouchů zlepšení tepelné pohody X
lmezení tvorby plísní rdstranění vodních kondenzátů

iné napište jaké:

by mi vše vysvětlil a zodpověděl všechny otálly n

ýl tech nicky při praven a jeho zna l9gty!y]ry!9!É_ 4

@ku včas, nikam n9 JE99!9!l jggťelvše, co slíbil 4

ffidčen o tom, že poslrytuje prvotřídní služby 4
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7 -byti výborní, 2 -byti dobří, 3 - nepamatuji se, 4 -znóm lepší řemeslníky, 5 -byli naprosto nevyhovující

v čám by se měla &5zíepšíť nebo zg ta jirhcete pach"*úl!t?

@i a dodrželívše co jsryelio$9g!3]-!9) I
Řs uyta odborně zdatná, byla technicky připravena 4

ffias, nikam nespěchala a dodoržela vše, co s]íbila 4

ffi n o tom, že poskytq]elrv9!rt9rr!!&!. 4

ffibě uklidila a nezanechala po s9bě nepořádek e
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odťtvodněte proč?.
I

7. Doporučit(at byste naší společnost a naše slqiby wým známým? označte l * l
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ó:E[éan'lý uýsie od naší spotečnosti ještě ďakával(a} a případně obiednal{a)?...'.''"...''."''

10. Souhlasíte s uveřejněním Vámi vyplněného dotaznftu na našich www stránkách?
označte rJ-l

Vyplněný dotazník vložte, prosím, do přitožené obólky a zašlete zpět' poštovné hradí 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


