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1. Splnila tepelná izolace vaše představy a požadavky?
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2. Co iste od zaizolování očekávali?
Vyberte si z nósledujících odpovědítu, kteró je rcjvýstižně'jší a označte ji x
snížení nákladů na topení X ;nížení letního přehřívání

omezení tvorby rampouchů x llepšení tepelné pohody

omezení tvorby plísní :dstranění vodních kondenzátů

iná nopište jakú:

3. Co se od zaizolování zlepšilo?

+. zhodnoťte, prosím, osobu a práci technicko obchodního poradce {ToP} známkami:
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5. Zhodnotte, prosím, osoby a práci realizační skupiny (RS} známkami:

7-byli výborní, 2-byli dobří, 3-znóm lepší řemeslníky, 4-byli |9prosta nevyhwuj amatuý se
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RS byla odborně zdatná, byla technicky připravena 4
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6. Doporučil(a) byste naší společnost a naše služby sv'ým známým?
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7. Může se u Vás technicko obchodní poradce zastavit pro doporučení na Vaše známé?
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8. V čem by se měla spol. Machstav s.r.o. zlepšit?

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

10. Můž;; vaše oopovědi zveřejnit na našich www stránkách i s Vaším jménem?
označte r x l

Vyptněný dotozník vložte, prosÍm, do přiložené obólky a zašlete zpět - poštovné hradíme 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.' okružní 374l!9, Dobronín, www.machstav.cz, email: izotace@machstav.cz


