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Obchodní technik byl vstřicný a ochotný ve všech
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Obchodní iechnik rněl rr,ýborná *dbgmé a technické
znalosti a dobre vystupování,
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Na obchodním technikovi bylo
že prodává dobrou službu.

Obchodní technik věnoval dostatek času tomu, aby mi
mohl poraciit a poskytnout podrobné informace.
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Obchodní technik vždy dodržel terr*ín a čas schůzky.

Pracovníci dodřeti vše, co bylo dohodnuto.
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Pracovníd byli odborně zdatní a rněli .rýborné
technické znalosti i dobre vystupování.
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Prárce byly provedeny kvalitně.
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Na pracovnících bylo znát jejich přesváCčení,
že poskytují dobrou službu.
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Fracovníci vše řádně dokonóIi a zástupce lP
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Stavbyvedoucí měl ujborné odborné a technické
znalosti.
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Stavbyvedeucí věnoval dostatečnou péčiňzení
realizace opatření na nešem domé a dostatečně rně
informoval o gtůběhu zakázktl.
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Na stavbyvedoucím bylo znátjeho přesvědčení, že
realizuje dobrou službu.
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Stavbyvedaucí vzdy dodržel termin a ěas schůzky.
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Představte si, že byste dne* vybírali dodavatele §t§jných
praci pro váš dům, Jak byste vybirali?
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Máte jakoukoliv pňpornínku k práci stavbyvedgucího?

Doporučili by§tě na základě Vašich zkušeností s naší
dodávkou služby na§í sp<rleěnosti i dalširn zákazníkŮm?

!&berte ze stupnice nejvtýstĚnější odpověď a zakřížkujte ji. El

}vystihuje částečně

.,

6.

1
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Máte jakoukoli připornínku k prcvedení jednotlivtých prací ?
(prosime vždy uťest dílčífázi prací, kterou hodnotí,te _ např. fasáda,
okna, zatepbní pudy, střecfia, cp€va balkonů, žo}ece suterénu, ... ,.,
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Nakotik vystihuji následujíci tvrzení Vaše zkuše*osti
s olrchodnim technikem, kte4ý Vám naše služby prodával?
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Vyb§rte ze sl$pnice nejuýstřnější odpověď a zakřížkujte. El
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3-vystihu_íe čáStečně

Jak jste spakojeni § ctncu, kterau jste zaplatili za realizaci
opatření tta Vašeín bytovém domě? {}rdáh §ena : kvalita}

mimořádně
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Nakotik vystihují nástedujicí tvrzeni Vaše zkušenogti
s d*dávkarni jednotlivých prací na vašem bytovém dorně?
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O co bychom měli rozšířit naěi nabidku?
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V čem bychorn se dle Vašeho názoru rnohli zlepšit?
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'J0. Za co byste nás pochválili?

Ptosírrr, vloáe vyplněný dobzník do pňloženéabalky

a odešlete pošteu (poštovnéhradíme}.
D,ěkujeme za Vaše názory a Yáš čas.
lP !Z§|-^CE POL}IA" s.r-o-

Fra případná ďaíši sděleni využijte zaďní stranu datazniku.

