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.l a x * áo **tíi:§ď§} #;$"s,:ť, fo *§. *§l.a.,l!riťi,'" iÉrd

až p* d*štončen§ xak;iteky}?

\1,1berte ze stupnice nejvýstižnější odpověd'a zakřížkujte. tr

J*k jsÝe sp*§t*j*ni s *&§&r3. kt*rou jsts xaptxtř[i xs rex§§xn*i
*p*Éieni ** Vn:{*r* fuyÉetvém e§*má? {vť§*lt *§ť}8 ; kva§§ta}

\"vDerte ze s|upnice nelvýsiižně,jší odpovóC'a zakřížkujte. E

S. Y{§kslik vy*tií*x}i n*sĚ*t§ují*í tvgxqrri §g§* aki*§ert*rgti
e *lrc§:*e{ním,: t*c**ikl*ltt, kt*ry \ťám naš* s§užš:y pl*di§val?

prvník* k*nta§ct# i s, §ohc}§ik vystih*j§ nšsi*dujťcí tvm*ni Wg§* xkuáert*sti
§sss\i.\:tit i"r:'

g d*ehiv§ceífii,ie*ir'*tliqý*h pru*i n* vm&*nr byt*"**rx d*t,xě?

oznánlkujte: ,t-Vystihuje plné

2,VystihUje převážnĚ

3-Vyst]h!je částečné
známka

A Pracovníci dódrželi vše, co bylo dohodnuto. t
, pracovnici hyI odborné zdatr,í a nrěli vúborrre
" te.,hnicke :ralosti i dubrc vystupován,. t

C Práce byly provedeny kvalitně. t
., Nn pracovnlcich bylo znat ;eiich oiesvědčeni.- že poskytulr clobrntt sluzbtt. 1

" 
Pracovnír:i vše řádne do<onciIt a zástuOce lP vše
VySVeí|l| a preoal. \

mlnrr:řádně
scck*jen/a

t]

velmi
spokojen/a

B
scokc,jen/a

ú

méně
spokojen/a

1,1

nesookojenla

n

4-VySiihuje n]éně

5-nevysti h u]e

[láte jakoukoli připomínku k provedení jednollivých prací ?
(prosime vždy uvést dílčí fázi prací, kterou hodnotíte - např. fasada,
c,kna, zaieplení púdy, střecha, oprava balkonů, izo|ace suterénu, ,,,.,,.

oznán kL]jte:

Jméno obchodního technika: \r tÚ-\tu Ješuiperr-
[,,1ate ;akouko!iv připomínku k práci obchodního technika?

§. ťtak*lik v§stií,tul,[í né*&*ejujfc{ tvye**§\řa§e tkuše$q}s{§ * {3

*Ý*vbytl*d*nl*írrt. k**ry s Vánti i*iiíl p*a.r§:ňh t*l.tíigace?

Oznámkulle: 1-vystihule plně 4_vystihuje méně

2-vystihuje převážně Snevystihuje
3-Vystihuje čásiěčně

Jméno stavbyvedouciho: ,\§tg 3§r-lq u.

rviát* ]akouko!rr, připominku k oráci stavbyvedoucího?

: Z19- protokol spokojenosti zákazníků
a 1Á 1 1^4a

1 l,,y5tihule plně

2a,,ystinLrje Dř e v ážné
3-v,vstihule časteóně

4-vysllhuje méně

řnevystlhu;e

*. **g:*r*ůi§i §}§st* ť}a ciikřa{i* §*§Ť*h zk*š*rr**t{ s **ši
*á*ql*r,n§tt:tl s§ uÉt:y *a§i *§*§ečí1 ssti i d*lšír* xÉfu *yv,tílti}m ?

Vyberte ze stupnice nejr,nj,stižnější odpověd'a zakřížkujte ji. tr

T" Ť3ř*dsÝcvte sř, žc §:§lst* dn*s vpBrÉnm9i <j*dtvat*E* s**.§ť]ý,§h

pragí §:r* v;iiÉ Sďt*r, .'§ek byst* v3lfuír*liŤ

1 EL zvolili bychom opět Vaší společnost

D voli|i bychom jiná opatření či jirou techno|ogii

3 D h|edali bychom někde 1inde

*. * r,.r.: L;1.1i,."**r ;*óši r,*xÉiiit na§i t+*bit,j§rt'|

,["s.gS lpr

§. ť #*tt: [:5l*h*r* s* ci§e §x**h* *áx*yt-* rtt*{t$i x§*g:*itŤ

t*, č* §§} §}§"st§ **s p*r:hv§§ili? \

a:rc_,,ů^§{=- ŤeD\-<_\É".: r \terl,vt
:""""" i, """ ","t ,f , :;_ t

Ř_qť_,.' \c\LžEr*s, \E,?Y\\*}§ 
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""""""""\,!, """,""",\"""""

\;aqq [=ng6. \ iz.Li-Ě. ,

Prosím, vložte vyplněný dotazník do přiložené obálky
a odešlete poštou (poštovné hradime).

Děkujeme za Vaše názory a Váš čas.

lP IZOLACE POLNÁ, s,r.o,
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n

známka

.n Ob.h{,dni lechnik byl vstřícný a ochotný ve všech
SinÉrBa;11- 1

. cbchoclní iechnik nrěl v5iborné odborné a teahnické
' :-a .sl i ,lonít W§tupovani.

,\

_ J,rcnllni 1ecnnik věnoval dcstatek času tomu, aby mi
' il,L1| c,:r,adit a Doskytnout podrobné nformace. {

-. |.ia obchodnim iechnikovi bylo znát jeho přesvědčeni,
' ze D,odár,á doLrlou sluŽbu, 4

- Obchodni iechnik" vždy dodže! termin a čas schLlzky" 4

v každém
případě

D

velmi pravdě-
podobně ano

B_

mažná

T,-l

pravděpo-
dobně ne

n

určitě ne

n

známka

^ :;iJi.]:fdoucí 
by| vstřícný a ochotny vÉ všech

\
n :j:,lj#"doucí 

mě| výt]orné odborné a technické ll
l

§tai;byvedouci věnoval dostaiečnou péči řízení
C realizace opatření na našem domé a dostatečně mé

informova| o průběhu zakázkv.

,l

^ Ná stavbyvednLrctm bylo znat 1eho presvéoceni, že'' rcali..ute oobrou siuzbu.
i\

l

E Stavbyvedoucí vždy dodržel termín ačas schůzky. /1
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