
FIX-MENTÉS ÁRLISTA

Az 5 évesnél fiatalabb, egyedüli (nem RAID tömb része), és nem server számítógép vagy NAS
 SATA illetve PATA merevlemezit vesszük csak át NTFS, FAT, FAT32, EXT2-3-4, HFS, HFS+

file-rendszerek esetén fix áras mentésként.

Adatmentéses óradíjunk: 16.000.- Ft+áfa , szervizóradíjunk (nem adatmentés): 8.000.- Ft+áfa.

Nettó árak

HDD kapacitások

Software
NTFS, FAT, FAT32, 
EXT2-3-4, HFS, HFS+

Elektronika Mechanika vagy
elektronika + firmware

Összetett hiba esetén

40GB-499GB 32000 64000 80000 112000

500GB-999GB 40000 64000 96000 128000

1TB-2TB 48000 80000 128000 160000

2,1TB felett 64000 80000 160000 192000

A leadáskor meghatározott összeghatárig sikeres mentés esetén, a Megrendelő a szerződés kitöltésekor fizetési kötelezettséget
vállal.  Amennyiben a megadott ár vagy technológiai kategóriában a mentés nem végezhető el,  minden esetben egyeztetünk a
mentés további sorsáról a Megrendelővel. Főmotor hiba esetén egyedi árat adunk.

Titkosított  partíció (drive) esetén a működésképtelen drive-nál a  fizikai  másolat  sikeressége (nem az adatok visszaállítása)
határozza meg a mentés (sikeresség) arányát. Ugyanis a titkosítás tőlünk független, hibatoleranciája nem rajtunk múlik.

Sikeres, de nem hibátlan mentés esetén a mentés végára a sikeresség arányában a kiajánlott teljes ár, és annak fele (minimum
ár) között kerül megállapításra az adatok szúrópróba szerű ellenőrzése alapján.

Az adatok biztonsága miatt a nem software-es mentések esetén a drive-ot megbontjuk (ellenőrizzük belső mechanikai állapotát),
amennyiben a megrendelő ezt kifejezetten nem tiltja.

Software-es mentésnek csak az operációs rendszer adminisztrációs sérülése (file-rendszer) számít.

Figyelem! Sikeres  mentés  esetén  amennyiben  az  eredeti  eszközre  igényt  tart  és abba  alkatrészt  kellett  szerelnünk  vagy
megváltoztattuk fizikai állapotát a mentéshez, az eredeti állapot visszaállításáért a mentés díján felül 2 órai adatmentés óradíjat
számítunk  fel. Nem számítjuk  fel  sikertelen  mentés  esetén,  amennyiben  a  Megrendelő  által  elfogatott  árajánlat  mást  nem
tartalmaz.

Posti úton vagy futáron (közvetítőn) keresztül leadott mentést csak az internetes leadási szerződést kitöltve fogadunk el.

Mechanikailag sérült drive (felületsérült,  megbontott, leesett - ütést kapott) esetén a mentés során tönkrement alkatrész árát
sikertelenség esetén kiszámlázzuk. IDE, SATA és USB drive esetén nettó 10-40 ezer Ft, SCSI, SAS drive-nál 30-90 ezer Ft
várható a kapacitástól, típustól függően.

A leadáskor fizetett díjakat (kivétel a futárszolgálat díja) sikeres mentés esetén a végárba beszámítjuk.

A feni díjak általános vállalás esetén (várhatóan 5-9 munkanap) érvényesek. SOS mentés esetén (3 munkanapon belül) 50%-os
felárral kerülnek kiszámlázásra. Ennél gyorsabb mentés egyedi megállapodás tárgyát képezi. SOS és egyedi mentéseket csak
azokon az átvételi helyeken fogadunk, ahol ezt feltüntettük.

Minden megkezdett óra teljes óraként kerül kiszámlázásra.

A számlák kiegyenlítését készpénzzel, vagy előreutalással fogadjuk csak el.

Kedvezményeinkből egy mentéshez egyszerre csak egy érvényesíthető.

Tárolási díj: 200Ft+ÁFA / nap.

A vállalási  határidőket  a  honlap átvételi  helyenként  tartalmazza a határidők oldalon.  Minden mentés  esetében az Átvételi
helyhez tartozó aktuális állapot az érvényes.

Érvényes 2015. január 01-től visszavonásig.
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