
Referencie od klientov

    
Ako boli klienti spokojní s úrovňou naších služieb?

Reakcie klientov:

Dobrý deň,
ďakujem za celú službu, oceňujem kvalitnú a promptnú prácu a výbornú komunikaciu.
Ďakujem, s pozdravom Ing. Ivan Ilenčík - AIK Trade s.r.o.

Dobrý deň,
ďakujem veľmi pekne za vybavenie s.r.o. Samozrejme v prípade zmien sa na Vás obrátim.
S pozdravom Ján Lamačka - ArteMetal s.r.o.

Dobry den.
Ďakujem za Vašu serióznosť a spoľahlivosť.
S pozdravom Bizik - Sabína Biziková s.r.o.

Dobrý deň,
Ďakujem Vám, v budúcnosti určite rád využijem vaších služieb, alebo doporučím iným.
S úctou Branislav Oravec - HaJa s.r.o.

Dobrý deň,
ďakujem pekne za všetko, určite Vás budem odporúčať ďalej. Ja som dostala odporúčanie.
Prajem pekný deň, Marcela Lukáčová - LUMART Slovakia s.r.o.

Dobrý deň,
dokumenty mi už prišli. Veľmi pekne ďakujem za sprostredkovanie založenia firmy. Určite s
Vašou prácou som bol spokojný.
S pozdravom Jozef Korečko - easy Mont s.r.o.

Dnes sme obdržali zásielku, veľmi pekne vám ďakujeme za vaše služby. V budúcnosti sa na
vás radi obrátime.
S pozdravom Jana Pukanová - J&P TRADE SK s.r.o.

Dobry vecer,
Dnes poobede som si vyzdvihla zasielku, bolo tam vsetko ako sme sa dohodli. Este raz
dakujem za Vasu spolupracu. Boli sme s manzelom spokojni a urcite pouzijeme Vase sluzby aj
v buducnosti.
S pozdravom Marianna Ahmadi - GLOBAL INVESTMENT COMPANY s.r.o.

 Dobry den,
dakujem za spolupracu a za Vase sluzby. V buducnosti radi vyuzijeme sluzby Vasej
spolocnosti. S prianim pekneho dna Andrej Záček - LUANO s.r.o.
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Dobry den,
dakujem za info. Bol som s vasimi sluzbami spokojny.
S pozdravom Rastislav Forgáč - GREEN DOT s.r.o.

Dobrý deň,
Ďakujem pekne za informáciu, spokojnosť je 100 percentná, ak budem niečo potrebovať, je
samozrejmosťou, že len cez Vás, ďakujem pekne ešte raz ...
S pozdravom Zoltán Dvorák - Dvorák Reality s.r.o.

Dobrý deň,
ďakujem veľmi pekne  a určite ak budem potrebovať ešte nejaké zmeny s touto, prípadne inou
spoločnosťou, určite Vás budem kontaktovať :)
S pozdravom - Jana Šoltysová - KVIDO s.r.o.

Dobrý deň,
v prípade, že budeme potrebovať Vaše služby sa určite obrátime na Vašu spoločnosť. Vaše
služby boli také, aké si predstavujeme pri spolupráci a určite Vás odporučíme aj známym.
Ďakujem, s pozdravom Mgr. Alica Priečinská  - REMILA s.r.o.

Dobrý deň,
v novembri 2012 ste nám zakladali s.r.o. (Mari§ell, s.r.o.) a boli sme s Vašimi službami
spokojní. Rád by som sa opýtal, či by bolo možné urobit niake zmeny v spoločnosti.
Veľmi pekne ďakujem za pomoc, s pozdravom Michal S.

Dobrý deň,
dnes som bol vyzdvihnúť dokumenty a všetko je v poriadku. Ďakujem Vám za vykonané zmeny
a želám veľa spokojných klientov.
S pozdravom Vladimír Mitterpach - BALUCI s.r.o.

Ďakujem pekne a určite sa na Vás rád obrátim,
Medľa Pavol - Medla s.r.o.

Dobrý deň,
ďakujem pekne za info. V prípade potreby sa na Vás určite obrátime.
Pekný deň, Qasemyarová - QECC-REAL, s.r.o.

Pekný deň Vám prajem,
ďakujem za dobrú spoluprácu a zodpovedný prístup. Boli sme maximálne spokojní a budeme
Vás odporúčať ďalej v našom okolí. V budúcnosti radi opäť využijeme Vaše služby. Prajeme
krásne a pokojné prežité Vianočné sviatky.
S pozdravom, Maroš Halecký - SALLEX Europe group s.r.o.

Ďakujem veľmi pekne. Vážime si vašu profesionálnu prácu.
S pozdravom, Ing. Jaroslav Matejka - Agentúra HISTORICA s.r.o. 

Srdečná vďaka,
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samozrejme, že rád využijem znova vaše služby. Príjemný deň!
Ivo Klimák - T&B Partner s.r.o.

Dobry den,
dakujem a pokial budem v buducnosti nieco v tomto smere riesit, urcite vyuzijem Vase sluzby.
Som 100% spokojna! S uctou a prianim vsetkeho dobreho,
Jana Bodnárova - Boja Partners s.r.o.

Dobrý deň,
ďakujem veľmi pekne za info i za výbornú spoluprácu. Určite znova využijem Vaše služby, ak to
bude potrebné.
Prajem pekný deň - Michal S. - Mari§ell, s.r.o.

Ďakujem pekne za zaslanie dokumentov. 
S Vašou spoluprácou som bola nesmierne spokojná a Vaše služby som odporučila aj mojím
známym v Šali, ktorí Vás v krátkej dobe budú kontaktovať. Ďakujem
Prajem príjemný deň.
Hajnalka L. - RESCATOR s.r.o.

Dakujem za info, touto spravou sa pravdepodobne definitivne uzavrel proces zalozenie sro.
Dovolte mi vyjadrit podakovanie za spolupracu a ak budem v buducnosti nieco potrebovat, opat
sa na Vas obratim.
S uctou Marian Z. - E.M.S. spol. s.r.o.

Dobrý den, ďakujem za informáciu a Váš prístup, ktorý určite doporučím svojim známym. 
Šúryová - OR light, s.r.o.

Dobry den p. Zemkova,
este raz dakujem za hladky priebeh prevodu spolocnosti.
Dakujem, Pavol S. - SIBBI s.r.o

Dobrý deň pani Bc.Zemková
vďaka za príjemnú správu a som rada že je skutočne dobrá spolupráca
ktorú budem využívať aj v budúcnosti. Ešte by sme potrebovali zaslať aj kartičky aby sme vedeli
rýchle vybaviť u nás v Košiciach zmenu sídla na daňovom úrade, lebo zase medzi daňovými
úradmi je tiež zdlhavá delimitácia. Totiž s jednou bratislavskou spoločnosťou som mala veľmi
zlé skúsenosti, mesiace trvalo kým bol prepis zrealizovaný. Buď nedvíhali telefón alebo vôbec
nereagovali na maily. Veľmi trápne som sa cítila vtedy pred klientom. 
U Vás je skutočne výborná spolupráca, oceňuje aj klient rýchlosť preto ešte raz Vám ďakujem.
Teším sa na ďalšie prípady
S pozdravom a želaním pekného dňa
Dr. Helena G. - G.I.S.S. s.r.o.      

Ďakujem za informáciu a profesionálne služby.Rád by som Vás poprosil o zaslanie
zoskenovanej kópie aktuálneho výpisu na túto mailovú adresu,aby som ju mal zajtra.Pokiaľ
budem mať doručený originál poštou.
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Vopred Ďakujem
S pozdravom
Boris Lenďák - WALTOR, s.r.o.

Dobrý deň, 
Ďakujem veľmi pekne, oceňujem výbornú spoluprácu. 
Pekný deň
Michal Rázus, Slovak Tours s.r.o.

  Dobrý deň,
ďakujeme za sprostredkovanie založenia našej spoločnosti. S Vašimi službami sme boli
nadmieru spokojní, v prípade potreby sa obrátime na Vás aj v budúcnosti. 
S pozdravom
Andrea V. a Patrik P.
NANTE, s.r.o.

Dobrý deň,
ďakujeme za vybavenie zápisu firmy UNIVERSAL PRO, s.r.o do Obchodného registra.
Kucmanová

Vážná pani Bc. Zemková,  obdržal som dnes od Vás poštou doklady Plantaže s.r.o. a YPSY
.s.r.o, za ktoré Vám ďakujem.   S pozdravom  J. Šuster  

Dobry den,  dnes nam prisli vsetky dokumenty. Dakujem Vam za Vase sluzby a prajem Vsetko
Najlepsie v novom roku 2012.    S pozdravom  Ivan M.   MAGART s.r.o.  

Dobrý deň,
veľmi pekne Vám ďakujeme za naozaj rýchle a z našej strany bezstarostné zapísanie
spoločnosti do OR.
Ďakujem a prajem príjemný deň.
S pozdravom P. Pálesch

Ďakujem pekne za ochotu a skorú odpoveď.
V prípade nejakých zmien sa na Vás obrátim.
Ako referenciu Vás doporučím ďalej.
S pozdravom
P. Lunio

Milá pani Bc. Zemková,  ďakujem za podanie správy.  Budeme zakladať ďalšie s.r.o. a určite
radi využijme Vaše služby.   S
pozdravom   
J. Šuster
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Dobrý deň,  Papiere som od Vás obdržala. Za všetko ďakujem,  prajem príjemný dník.  S
pozdravom
 
Ing. B. Mituchová
 

Dobrý deň,  dokumenty mi boli dnes doručené. Ďakujem za spoluprácu.  S pozdravom  Ing. M.
Kubala - MP-GROUP
         

Chcem Vas len podporit, super sluzby a super ceny. Najma to tatrapay je fakt nieco nove v SR.
Skoda ze som o Vas nevedel o tyzden skor. Mohol som mat vo vrecku 53 eur. Ale co uz, snad
nabuduce vyuzijem Vase sluzby. 
Prajem vela uspechov. 
Radoslav  

Dobrý den prajem,
dostala som dokumenty , ktoré ste mi zaslali postou , dakujem!
chcem sa Vám podakovať za vybenie mojej veci,a za  Vasu profesionalitu!
S pozdravom 
Skuráková

  
Dobrý deň!
Ďakujem pekne za skvelú odvedenú , a bezproblémovú spoluprácu s vašou firmou.Doklady mi
už došli.
Prajem vám veľa úspechov a veľa spokojných klientov.Určite vás ako firmu budem len
odporúčať.
S pozdravom Ing.O. Molnár - IMPEDIO s.r.o

Vážená p.Zemková.
Dovoľte, aby som Vám poďakoval za Vašu odpoveď. Dnešnej dobe je vzácnosťou sa stretnúť s
takou ochotou.
Prajem príjemný deň a ďakujem
G. Ľubomír

Výber zo zoznamu spoločností, ktoré sme založili alebo sme poskytli služby.
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