N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Květoň, Dubčany
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –

zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení stropů, zateplení podlahy
na zemině a zateplení střech, osazení tepelného čerpadla

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 11/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 01/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 476.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Kůs, Medlešice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení podlah, zateplení střechy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 05/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 06/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 423.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano. Vše proběhlo přesně dle mých představ.
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Veškeré informace, které jsem potřeboval k upřesnění a doplnění, mě byly sděleny.
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Chování zaměstnanců bylo naprosto v pořádku.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Určitě bych doporučil a již se také stalo.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Nebojte si nechat alespoň nacenit celkovou nákladnost a návratnost Nové zelené úsporám. Určitě se to
vyplatí.

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Tučková, Borohrádek
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –

zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení střech, zateplení podlahy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 11/2017 ; Termín obdržení dotací NZÚ: 02/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 396.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: Michal Hanč, Tereza Novotná, Orel
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –

zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení podlahy, zateplení
vrchního stropu teplého a ost. konstrukcí, zateplení střechy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 06/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 03/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 253.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano, s projekčními a energetickými službami firmy Techprojekt s.r.o. jsme byli spokojeni.
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Ano, s poskytnutými informacemi jsme byli maximálně spokojeni. Je vidět, že Vaše firma má s programem
NZÚ zkušenosti, vše probíhalo hladce.
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Vaši zaměstnanci s námi jednali velmi ochotně, jejich vystupování je slušné, vstřícné a profesionální.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Rozhodně ano.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Vaši firmu můžeme jedině doporučit, děkujeme za ušetřené finanční prostředky. Vše probíhalo, jak mělo, je
vidět, že máte bohaté zkušenosti.
…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Kolomý, Dolní Dobrouč
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení podlahy na zemině, zateplení
ostatních konstrukcí, zateplení střechy
Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 10/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 06/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 362.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano, Techprojekt za mne naprosto profesionálně vyřídil veškeré dokumenty týkající se zelené úsporám.

Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Ano, informace byly naprosto dostačující, ucelené a správné !!

Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Jednání vašich zaměstnanců bych odhodnotil na výbornou, vždy ochotní pomoci :)

Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Pokud bych se znovu rozhodoval o firmě, s kterou bych chtěl čerpat nějakou dotaci, určitě bych si opět vybral
firmu Techprojekt s.r.o.

Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Komplexní služby firmy Techprojekt s.r.o. bych doporučil všem, kteří chtějí zažádat o dotaci, provede Vás
celým procesem od zpracování návrhu řešení, finanční kalkulace, přes stavební dozor až po finální vyřízení
žádosti. Skutečně komplexní řešení pro vaše dotace. Byl jsem spokojen na 150%.

Kolomý Tomáš
…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Kubátová, Těchonín
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na půdní vestavba a zateplení RD –

zateplení obvodových stěn – fasády, osazení střešních oken, zateplení stropů a ostat. konstrukcí,
zateplení stropu v suterénu

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 10/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 12/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 225.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Ano
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Ochotní, vstřícní, profesionální přístup.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Určitě
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Kdykoliv jsme potřebovali poradit, či něco poupravit v původním zadání projektu, nebyl problém se
spolu domluvit a problém vyřešit.

…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Fiala, Pavlov
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –

zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení střechy a ostatních
konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 03/2018
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 08/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 335.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Moravec, Brandýs nad Orlicí
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení stropů, zateplení podlahy na
zemině, zateplení stropů a ost. konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 10/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 03/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 375.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Sháněl, Rokytno
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení stropu nad suterénem a ostatních
konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 02/2018 ; Termín obdržení dotací NZÚ: 02/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 303.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Stráníková, Holice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, zateplení podlahy na terénu, zateplení vrchního stropu teplého a ost.
konstrukcí, zateplení střechy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 03/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 11/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 290.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
ANO
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
ANO
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Ano, vše v naprostém pořádku.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
ANO
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Velice oceňuji neuvěřitelnou vstřícnost ze strany pana M. Dostálka. Ochotně a bez dlouhých
prodlev odpovídal na mé dotazy a vždy byl ochoten pomoci.

…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Šafařík, Moravská Třebová
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, zateplení stropů a ostatních konstrukcí, částečné zateplení podlahy na
zemině a částečná výměna otvorových prvků
Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 05/2018
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 01/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 198.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Byl jsem velmi spokojený se službami firmy Techprojekt, při vyřizování žádosti o dotaci mi firma se
vším pomohla. Vždy dodržela dohodnuté termíny a všechny podklady pro podání žádosti byly
kompletní.
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Byl jsem spokojený s profesionálním přístupem při poskytování informací o dotačním programu
NZÚ. Firma má bohaté zkušenosti s vyřizováním žádostí o dotace NZÚ a jakýkoliv problém
konzultuje s poskytovatelem dotace, kde má firma velmi dobré jméno.
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Zaměstnanci jsou odborníci na svém místě, jejich přístup je vstřícný a příjemný a po celou dobu
realizace projektu jsem se na ně mohl plně spolehnout.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Určitě ano a také tuto firmu všem doporučuji.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Firma Techprojekt je zkušená firma s bohatými zkušenostmi s vyřizováním dotačních titulů jako je
Nová zelená úsporám. V průběhu celého projektu jsem ani jednou nezapochyboval o tom, že jsem
opravdu v dobrých rukou.

N o v á z e le n á ú s p o rá m

REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Joch, Česká Třebová
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –

zateplení obvodových stěn – fasády, zateplení podlahy na zemině, výměna otvorových prvků,
zateplení stropů, střech a ostatních konstrukcí + dotace na osazení Tepelného čerpadla

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 09/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 04/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 392.000,- Kč

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Boková, Mladkov
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, částečná výměna otvorových prvků – vchodové dveře

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 11/2018
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 01/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 158.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Hanzlíček, Dolní Dobrouč
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, podlahy nad venkovním prostorem a zateplení střechy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 04/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 10/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 101.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Hauková, Javornice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, zateplení stropů

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 08/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 10/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 194.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Hybš, Choceň
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení vrchního stropu teplého a ost.
konstrukcí, zateplení střechy a rekuperace

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 03/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 11/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 394.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Macek, Rokytnice v Orlických horách
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení stropu a ost. konstrukcí, zateplení
střechy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 12/2016 ; Termín obdržení dotací NZÚ: 03/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 252.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m

REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Nevřela, Dolní Studénky
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády a výměna otvorových prvků + dotace na osazení plynového kond. kotle

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 02/2019
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 03/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 212.000,- Kč

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Kysela, Holice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –

zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení podlahy, zateplení
vrchního stropu teplého a ost. konstrukcí, zateplení střechy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 04/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 11/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 420.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Frydrych, Brandýs nad Orlicí
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení řadového RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků a zateplení stropů

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 07/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 09/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 161.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Kočí, Horní Libchavy
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení stropů a ostatních konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 08/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 01/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 168.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Klazar, Těchlovice u Hradce Králové
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – výměna

otvorových prvků, zateplení vrchního stropu - teplého

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 12/2018
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 02/2019
Výše vyřízené a proplacené dotace: 145.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Novák, Poděčely
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – výměna

otvorových prvků, zateplení vrchního stropu teplého, výměna zdroje tepla - tepelné čerpadlo

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 02/2018
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 10/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 172.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Šlesingrová, Králíky
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení stropu a ost. konstrukcí, zateplení
střechy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 11/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 04/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 213.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?

Jsem plně spokojená.
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?

Oceňuji dostatek informací.
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?

Profesionální přístup.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?

Určitě ANO.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?

Vše proběhlo bez problémů a k naší plné spokojenosti.
Květa Šlesingrová
…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Košťál, Pardubice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení

obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení stropů a ostatních konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 08/2018
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 11/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 454.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
ano
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
ano
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
.-) ano
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
ano
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
- snad jen lokalita- Ústí nad Orlicí je obtížně dostupná

Milan Košťál
…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Klimoš, Moravská Třebová
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –
zateplení obvodových stěn – fasád, výměna otvorových prvků, zateplení podlahy na zemině,
zateplení střechy a zateplení ostatních konstrukcí - stropy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 03/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 11/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 380.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Byl jsem velmi spokojen, firma pružně reagovala i na mé specifické požadavky
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Dostal jsem všechny potřebné informace, pracovníci firmy mi ochotně zodpověděli veškeré otázky
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Pracovníci byli při všech jednáních velmi ochotní a vstřícní.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Naprosto jednoznačně
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Jsem rád že jsem se rozhodl pro tuto firmu, jejich pomoc při realizaci byla pro mne neocenitelná

Podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Pospíšil, Rozstání u Moravské Třebové
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –
zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří, zateplení střechy a
instalace solárního systému na ohřev TUV

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 02/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 11/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 261.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Vybíralík, Kralice na Hané
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasád a výměna otvorových prvků

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 04/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 09/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 117.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Jiroušek, Brandýs nad Orlicí
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 10/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 08/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 238.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano.
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Ano.
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Určitě ano.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Ano.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Profesionální, vstřícné a rychlé jednání. Naprostá spokojenost.

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Fiala, Ústí nad Orlicí
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –
zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří, zateplení podlahy na
zemině, zateplení vrchního stropu, zateplení střechy a šikmin

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 02/2017; Termín obdržení dotací NZÚ: 03/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 300.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Falta, Dolní Dobrouč
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří a zateplení střechy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 09/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 12/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 108.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Faltys, Častolovice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – výměna
otvorových prvků a zateplení ostatních konstrukcí - stropy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 05/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 07/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 117.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano, vše bylo vyřízeno v předem dohodnutých termínech a za předem dohodnutou cenu. Firma zajistila
podání veškerých žádostí k vyřízení a proplacení dotace, zkontrolovala potřebné doklady k žádosti o
poskytnutí dotace. Velice oceňuji, že nebylo potřeba žádné doklady doplňovat, vše proběhlo na „první
dobrou“.
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Poskytnuté informace byly úplné a dobře vysvětlené, případné nejasnosti zhotovitel okamžitě objasnil.
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Zaměstnanci se chovali vstřícně a slušně, veškeré návštěvy na místě byly předem avizovány, termíny
schůzek dodrženy. Velice oceňuji vstřícnost při návrhu „opatření“ (dohodu o použitých stavebních
materiálech), kde firma striktně nepožaduje provedení z materiálů, které doporučí a tak je možné variantní
řešení z certifikovaných materiálů. Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel Posudku NZÚ finančně
neprofituje z „ naprojektovaných a prodaných“ stavebních materiálů.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Firmu jsem již doporučil jak známým tak i svým zákazníků.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Vše proběhlo tak, jak má. Ve stavebnictví pracuji přes 30 let a takovýto přístup není již v dnešní době
obvyklým standardem. Je patrné, že zde pracují odborníci na svých místech.

Faltys
…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Ryšan, Litomyšl
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády a výměna otvorových prvků – oken a dveří

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 12/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 10/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 334.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Kubeš, Lanškroun
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, částečná výměna otvorových prvků – oken a dveří, zateplení vrchního
stropu a zateplení podlahy nad venkovním prostorem

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 09/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 03/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 180.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Ano
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Velice profesionálně a vstřícně.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Rozhodně ano.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Vše proběhlo nad naše očekávání. Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme.
…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Chládková Jana, Horní Heřmanice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří, zateplení střechy, zateplení
stropu a ostatních konstrukcí + výměna zdroje tepla – Osazení tepelného čerpadla voda-vzduch

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 06/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 12/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 250.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano, velmi.
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Ano.
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Ano, ochotně plnili naše požadavky.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Ano, stále doporučuji svým zákazníkům.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Profesionální přístup, nadstandartní spolupráce a veliké poděkování p. Martinu Dostálkovi za
pomoc při závěrečném zpracování dokumentace pro dotace.

…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Jandík, Litomyšl
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – výměna
otvorových prvků – oken a dveří, zateplení střechy, zateplení stropu v suterénu a zateplení
ostatních konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 04/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 08/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 150.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Chládek, Koburk
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, zateplení stěny ke garáži

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 09/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 09/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 114.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.? Naprosto!

Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Naprosto.

Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně? Ochotní, sdílní, se vším rádi
pomohli, obtelefonovali apod.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině? Určitě!
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky? Naprosto jasně
vše vysvětlí, nemusíte být znalí oboru. Se vším pomohou, poradí a hlavně zpracují podklady, se
kterými bychom si asi nikdo jen tak neporadili.

podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Lipovský, Kostelec nad Orlicí
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –
zateplení obvodových stěn – fasád, zateplení střechy, výměna otvorových prvků a zateplení
ostatních konstrukcí + osazení solárního systému na ohřev TUV

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 04/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 09/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 316.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Malá Andrea, Choceň
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří, zateplení stropu a ostatních
konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 12/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 12/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 198.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Novák, Mezilesí
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD –
zateplení obvodových stěn – fasády
Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 07/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 04/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 132.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Smejkal, Výprachtice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 07/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 03/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 137.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Šalda, České Libchavy
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří, zateplení stropu nad
suterénem

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 07/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 07/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 240.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
Ano
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
Ano
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Profesionální a velice vstřícné jednání
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Určitě ano
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Zaměstnanci firmy Techprojekt odpovídali vždy rychle a ochotně na naše telefonické a emailové
dotazy. Byli jsme spokojeni i s návrhy jejich řešení.

Šalda
…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Ďuriš Roman, Lysá nad Labem
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –
zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří, zateplení střechy,
částečné zateplení podlahy na terénu, zateplení stropu a ostatních konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 12/2017
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 01/2018
Výše vyřízené a proplacené dotace: 223.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Novotný, Orel
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na kompletní zateplení RD –
zateplení obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků, zateplení střechy a zateplení
podlahy na zemině

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 04/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 07/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 390.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Duchoňová, Česká Třebová
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasád, výměna otvorových prvků, zateplení podlahy na zemině a zateplení
ostatních konstrukcí - stropy

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 12/2015
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 06/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 140.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Martinec, Velká Skrovnice
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – Půdní
vestavba a zateplení obvodových stěn - fasád, střechy a ostatních konstrukcí

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 12/2015
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 12/2016
Výše vyřízené a proplacené dotace: 50% z celkových nákladů na zateplení
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Pazderková, Golčův Jeníkov
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – částečná
výměna otvorových prvků – oken a dveří, zateplení střechy a zateplení stropu v půdní vestavbě

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 05/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám:
Výše vyřízené a proplacené dotace: 162.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.? Ano velmi.
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi ohledně dotačního programu NZÚ z naší strany?
Ano.
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Ano, slušně, mile, ochotně a vstřícně. Ocenila jsem kvalifikovaný a profesionální přístup.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině? Určitě.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Ocenila jsem okamžité odpovědi na jakýkoli můj dotaz a dodržení domluvených termínů, ochotu a
pomoc v situacích, které byly nad rámec sepsané smlouvy. Představitelé firmy pro mne byli velkou
oporou po celou dobu plnění zakázky.

…………………………………………………………
podpis

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: pan Zákoutský Zdeněk, Syřenov
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD – zateplení
obvodových stěn – fasády, výměna otvorových prvků – oken a dveří

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 10/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 11/2017
Výše vyřízené a proplacené dotace: 178.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

N o v á z e le n á ú s p o rá m
REFERENČNÍ LIST VYPLNĚNÝ INVESTOREM
Investor a místo stavby: paní Frydrychová, Kostelec nad Orlicí
Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ) na dílčí zateplení RD - zateplení
obvodových stěn – fasád, výměna otvorových prvků

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ: 02/2016
Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 04/2016
Výše vyřízené a proplacené dotace: 77.000,- Kč
FOTOGRAFIE:

před realizací

po realizaci

Byli jste spokojeni s projekčními a energetickými službami naší firmy Techprojekt s.r.o.?
ANO
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkající se dotačního programu NZÚ z naší strany?
ANO
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Zaměstnanci byli velmi ochotní a veškeré naše dotazy k projektu nám byli zodpovězeny.
Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Rozhodně ano.
Co byste ještě rádi napsali o naší firmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?
Firma Techprojekt je velice seriózní, vše potřebné proběhlo nad naše očekávání rychle a hladce bez
žádných komplikací. Ještě jednou všem mnohokrát děkujeme a přejeme spoustu spokojených zákazníku
jako jsme byli my.
…………………………………………………………
podpis

REFERerucui LIST vYPLNEttY t NVESToREM
Investor a misto stavby: pan Tou5ek, Sruby
Rozsah praci: Odbornf posudek Nov6 zelen6 fsporim (NZU) na dil6i zatepleni RD - zatepleni
obvodovfch st6n - fas5d, zatepleni vrchniho stropu, zatepleni stropu nad suter6nem a
vfm6na zdroje tepla v RD - Osazeni Tepeln6ho derpadla

Termin vyhotoveni Odborn6ho posudku NZU: 06/2015
Termin obdrZeni dotaci NovS zeleni risporim: 09/2016

Vf5e vyiizen6 a proplacen6 dotace: ......... 45%z celkov'ich n6kladfi stavby

FOTOGRAFIE:' pied

realizaci

po realizaci

Bylijste spokojeni s projek6nimi a energetickfmi slu2bami na5i firmy Techprojekt s.r.o.?
ANO . NAPROSTA SPOKOJENOST
Bylijste spokojeni s poskytnutfmi informacemi tikajici se dotadniho programu NZU z naSi strany?
ANO

- INFORMACE

Znonrel0M,

KTEA1

BYLI UPI.ruE A JASNE, TENTO DOTAEN1 PROGRAM NZU BYCH DOPORUEIL DALslM

cHTEJi u5rrRrr NAKLADv NA ENERGTE A cHTEJi zATEpLrr RoDTNNV D0M

Jak na V5s p0sobili na5i zamdstnanci? Ghovali se slu5n6 a rstiicn6?
vZoy pRoFEsroNAlrui e vsrnicNE JEDNANi zE STRANY zAMEsrNANc0 FTRMY
Doporudili byste naSi firmu Techprojekt s.r.o. VaSim znimfm a rodin6?
ANO

-

ROZHODNE

Co byste je5t6 r6di napsali o naSi firm6 Techprojekt s.r.o. z prib6hu pln6ni zak6zky?
vSe v NApRosrEM ponADKU v pROBEHU cELE AKcE, DoHoDNUTE rrnuiruy pLNENy. ocENrL BycH
POMOC NEJEN PNI ZPRACOVAN1 ODBORNEHO POSUDKU, DALE I OOLEZITE RADY V PROBEHU STAVBY,
ALE I HLAVruE ZAVENECTOU KONTROLU A RADY, A TO AZ DO DOBY VYPLACENI OOTNCT ZE STRANY SFZP.

(--/
,/tzt

/)

reua,
podpis

REFEReručruíLlsT vyplNĚnÝ lNvEsToREM
lnvestor a místo stavby: pan Diblík, Sopotnice

Rozsah prací: Odborný posudek Nová zelená úsporám (NZÚ} na dílčízateplení RD - zateptení
obvodových sěn - fasád

Termín vyhotovení Odborného posudku NZÚ:

11t2O15

Termín obdržení dotací Nová zelená úsporám: 11na16

Výše vyřízené a proplacené dotace: íí4.000,- Kč

FOTOGRAFIE: před realizací

po realizaci

:il'§
Bylijste spokojeni s proiekčnímia energetickými službami našííirmy Techprojekt s.r.o.?
Ano, bez výhrady
Byli jste spokojeni s poskytnutými informacemi týkajícíse dotačníhoprogramu NZÚ z našístrany?

Ano
Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?
Naprostá spokoienost

Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Určitě
Go bysteieště rádi napsali o našííirmě Techprojekt s.r.o. z průběhu plnění zakázky?

Ochota, rychlost, vstřícnost

........H\dL...?sg"*-.
podpis

REFEReuČruíLET VYPLNĚNÝ lNVEsToREttí
lnvestor a místo stavby: manželél-angerovi, Hemže

Rozsah prací: odborný posudek Nová zetená úsporám (nzÚ) na dÍlčízateplení RD
zateplení
na zemině

-

obvodových stěn - fasád, výměna otvorových prvků a zateplení podlahy

Termín vyhotovení odborného posudku NZÚ: o7l2o15
Termín obdrženídotaci Nová zelená úsporám: ouila1ffi

Výše vyřízené a proplacené dotace: í9í.000'' Kč

FOTOGRAF|E: před

realizací

po realizaci

Byli jste spokoieni s projekčnímia energeticloými službami našífirmy Techproiekt

s.r.o.? Byli |sme se spokoieni s. vašimi službami

Byli iste spokojeni s poskytnuými informacemi ýkaiícíee dotačníhoprogramu NZÚ
z našístrany? Ano, všechny informace byly řádně vysvětleny.

Jak na Vás působili naši zaměstnanci? Chovali se slušně a vstřícně?

S

chováním
vstřícní.

a

přÍstupem vašich pracovníkůjsme byli velmi spoko|eni. Příjemní a

Doporučili byste naši firmu Techprojekt s.r.o. Vašim známým a rodině?
Určitě bychom vašifirmu doporučili známým i rodině.
Go byste ieště rádi napsali o našÍfirmě Techproiekt s.r.o. z průběhu plnění za?.fuky?

$ prací firmy jsme za dobu trvání spolupráce byli spokojeni. Důrazněii upozorněte své
zákazníky, aby dělali podrobnější fotodokumentaci prací /pro jeiich dobro/

,*/
podpis

REFERenčníL§T vwt-ttĚttÝ nwesToREM
lnvestor a místo stavby: pan Kocúr, Dolní Dobrouč
Rozsah prací: Odborný posudek Novázelená úsporám (Ná} na dílčízateplení RD -zateplení
obvodových stěn-íasád
Termín vyhotovení Odbomého posudku

Ná:

0trl2o16

Tetmín obdĚení dotací Nová zelená úsporám : 1azarc

Výše vyřízené a proplacené dotace: 82.000,- Kč

FOTOGRAFIE:

po realizaci

pňed realizací

Býi jste spokojeni s proiekčnirtůa energe-"W

řr

Býi

jste,iiffi:,

LWnř,Y,rtmť

ť%Zů*trWŮ:hw;leKs.r.o.?

fftr,

T

ftrrZWůT

t pír c en tu í 4
/šT[t'oA/€-

Jak na vás působili naši zarrňstnanci? chovati se slušně a vstřícně? 0

S(q{a{ A cwýLL( s€

Doporučili byste

n*i firrnr Techproiekts.r,o.Vašim

známým a rodině?

podpis

NZtl z našístrany?

?t

Ai/ú
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