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Číslo stavby:   6012
Investor:    Oleg Taborovets
Lokalita:    Praha-Lochkov
Rozsah prací, m2 fasády:     246 m2
Použitý systém zateplení:     Ceresit Universal, bílý EPS tl. 150 mm
Termín stavby:  začátek prací     15.9.2013   dokončení prací       15.10.2013 
Finanční objem(cena včetně DPH) :   320 000 Kč   (v ceně jsou zahrnuty i ostatní práce)

1, Kde jste na naši firmu narazili:
    Přes internet
2, Co se Vám na naší firmě líbilo a proč jste si nás pro zateplení domu vybrali?
    Na stránkách byla uvedena plná informace o zateplení, + vyhovovala záruka.
3, Byli jste spokojeni s informacemi, které jsme Vám s nabídkou poskytli?
    Byli jsme moc spokojeni
4, Jaká byla nabídnutá cena?
     Střední
5, Využili jste služby vyřízení dotace Nová zelená úsporám od projektu, podání žádosti a      
    kompletní realizaci zateplení?
    Ne
6, Jak na Vás působili naši pracovníci? Chovali se slušně a vztřícně?
    S prací Vašich pracovniků jsme spokojené, pracovali profesionálně, neflákali se a byli 
inteligentní při jednání.
7, Byl po celou dobu stavby dodržován pořádek a průběžný úklid?
    Po celou dobu byl dodržován pořádek a prováděli i běžný úklid.
8, Byli jste spokojeni s provedenými pracemi?
    Ano
9, Byla provedena stavba v termínu dle SOD?
    Ano
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?
     Dobrá
13, Byla poskytnutá záloha pro začátek stavby ?   
      Měli jste obavy nám poslat peníze dopředu, před začátkem prací?
    Byla poskytnuta 30% záloha. Obavy jsme neměli poslat peníze dopředu.
14, Byl na stavbě řádně veden stavební deník?
    Ano
15, Byli jste s něčím nespokojeni, sklamáni? S čím?
    Ne
16, Doporučili by jste naši firmu Vašim známým a rodině?
    Ano
17, Co by jste ještě rádi napsali o naší firmě?
   Jsme spokojeni s Vaší prací a s práci vašich pracovníků. Moc děkujeme, naš barak je těd nejhezčí 
v okolí. A hlavně , že se stal teplejší a doufám, že i ušetřime. Přejeme Vám dalších úspechů a hodně 
spokojených klientů.
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