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Číslo stavby:   6009
Investor:    Sehnálkovi
Lokalita:    Býškovice
Rozsah prací, m2 fasády:     339 m2
Použitý systém zateplení:     Ceretherm Classic, šedý EPS tl. 120 mm
Termín stavby:  začátek prací     2.8.2013   dokončení prací     10.9.2013 
Finanční objem(cena včetně DPH) :   370 000 Kč  (v ceně jsou zahrnuty i ostatní práce)

1, Co se Vám na naší firmě líbilo a proč jste si nás pro zateplení domu vybrali?
    Provedla jsem si výběrové řízení a rozhodovala cena a čas realizace

2, Byli jste spokojeni s informacemi, které jsme Vám s nabídkou poskytli?
    ANO, jednání byla jasná a vstřícná

3, Jaká byla nabídnutá cena? (nejlevnější, střední, nejdražší)
    střední 

4, Jak na Vás působili naši pracovníci? Chovali se slušně a vztřícně?
    Pracovníci na naší stavbě byli velmi slušní, nebyli vůči sousedům hluční, ba naopak, sousedé i 
my jsme jich chválili jaká je to dobrá parta

5, Byl po celou dobu stavby dodržován pořádek a průběžný úklid?
    Udržovali pořádek a čistotu na pracovišti. Uklizeno bylo při každém opuštění pracoviště, jak 
umyté náčiní ,tak posbírané ořezy a zbytky materiálu se kterým právě pracovali.

6, Byli jste spokojeni s provedenými pracemi?
    ANO

7, Byla provedena stavba v termínu dle SOD?
    ANO

8, Byla poskytnutá záloha pro začátek stavby ? 
    Měli jste obavy nám poslat peníze dopředu, před začátkem prací?
    První záloha byla poslána hned jak dovezli lešení, to nás trochu zaskočilo, to víte ani se nedivte v 
dnešní době, ale jak nastoupila parta hochů obavy opadly a vše bylo v pořádku. Další platby 
probíhaly dle dohody.

9, Byli jste s něčím nespokojeni, sklamáni? S čím?
    NE

10, Doporučili by jste naši firmu Vašim známým a rodině?
    URČITĚ ANO 

11, Co by jste ještě rádi napsali o naší firmě?
    Byli jsme velmi spokojeni, práce je provedena odborně , stavba byla předána v termínu a bez 
nedodělků. Poděkování patří nejenom Vám, ale také panu M. Petrášovi a jeho celé partě.
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