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Číslo stavby:   6007
Investor:    p. Krupík
Lokalita:    Poličná u Valašského Meziříčí
Rozsah prací, m2 fasády:     282 m2
Použitý systém zateplení:     Ceresit Classic + šedý EPS tl. 120 mm
Termín stavby:  začátek prací        5.9.2013          dokončení prací      10.10.2013 
Finanční objem(cena včetně DPH) :  270 000 Kč     (v ceně jsou zahrnuty i ostatní práce)

1, Kde jste na naši firmu narazili:
    internet , bývalá prodejna Poličná
2, Co se Vám na naší firmě líbilo a proč jste si nás pro zateplení domu vybrali?
    informace , vstřícné ochotné jednání ,reference
3, Byli jste spokojeni s informacemi, které jsme Vám s nabídkou poskytli?
    ano
4, Jaká byla nabídnutá cena?
    nejdražší
5, Využili jste služby vyřízení dotace Nová zelená úsporám od projektu, podání žádosti a      
    kompletní realizaci zateplení?
    ano
6, Jak na Vás působili naši pracovníci? Chovali se slušně a vztřícně?
    ano
7, Byl po celou dobu stavby dodržován pořádek a průběžný úklid?
    ano
8, Byli jste spokojeni s provedenými pracemi?
    ano
9, Byla provedena stavba v termínu dle SOD?
    ne
10, Měli jste svůj technický dozor stavby?
    ano
11, Byly práce provedeny dle Vašeho očekávání?
    ano
12, Jaká byla komunikace s vedoucími pracovníky naší firmy?
    super
13, Byla poskytnutá záloha pro začátek stavby?   
      Měli jste obavy nám poslat peníze dopředu, před začátkem prací?
    ano byla poskytnutá 50% záloha , neměl jsem obavy
14, Byl na stavbě řádně veden stavební deník?
    ano
15, Byli jste s něčím nespokojeni, sklamáni? S čím?
    Drobnosti v podobě ochrany  zámkové dlažby folií , před začátkem jsem nebyl informován o  
    tom ,že musím zabezpečit ochranu přívodních kabelů u ČEZu a označení kabelů na domě sám
16, Doporučili by jste naši firmu Vašim známým a rodině?
    ano určitě
17, Co by jste ještě rádi napsali o naší firmě?
    S firmou jsme byli moc spokojeni , profesionální a ochotný přístup pana Studeného a jeho        
zaměstnanců nás přesvědčil zvolit tuto firmu , i když jejich cenová nabídka byla dražší. 
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Fotografie rodinného domu před realizací zateplení

Fotografie rodinného domu po zateplení 
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