ZAMÓWIENIE NA EKSPERTYZĘ
Pełna nazwa firmy –
NIP Ulica, miejscowość z kodemImię i nazwisko:
tel.
e-mail
Dane dysku:
S/N:

Niniejszym zamawiam ekspertyzę załączonego nośnika pod kątem możliwości odzyskania
z niego danych. Zobowiązuję się do dokonania zapłaty za przeprowadzoną ekspertyzę w
terminie wskazanym na fakturze, do której wystawienia bez podpisu osoby uprawnionej
upoważniam iTECH s.c. Jednocześnie oświadczam, że przekazywany do badania nośnik
stanowi moją własność oraz przysługują mi prawa do wszelkich danych na nim
zawartych. Oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za licencje na oprogramowanie
znajdujące się na nośniku oraz, że zapoznałem (am) się z Regulaminem świadczenia
usług iTECH s.c.

Wybieram tryb:
Ekonomiczny

(0 zł)

Standardowy

(300 zł)

Standardowy płyty, dyskietki

(90 zł)

Przyspieszony

(600 zł)

Ekspresowy

(1500 zł)

W siedzibie Klienta

(3500 zł)

RDR – ekspertyza zdalna (technologia dostępna w przypadku
uszkodzeń logicznych)
- do cen należy doliczyć 23% podatku VAT.
iTECH s.c., 43-300 Bielsko-Biała, ul. K. I. Gałczyńskiego 2,
www.i-technology.pl, e-mail: biuro@i-technology.pl, tel./fax (33) 814-05-37

- macierze, 2 lub więcej dysków pracujących razem - cena z cennika + 50%.
- informujemy, że nośnik odsyłamy pocztą kurierską po otrzymaniu zapłaty za ekspertyzę.
* W przypadku spółki cywilnej podać nazwiska wszystkich wspólników; w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą lub spółki cywilnej podać numer wpisu do EDG i urząd rejestrujący.
Ekspertyza to dokładne oszacowanie możliwości odzyskania danych oraz przygotowanie kalkulacji cenowej
odtworzenia danych.
Dostępne są następujące tryby ekspertyzy:
Standardowy - nośnik trafia do kolejki – przeciętny czas oczekiwania na wynik ekspertyzy to kilka dni
roboczych.
Przyśpieszony - ekspertyza natychmiast po otrzymaniu nośnika. Pracujemy od poniedziałku do soboty, w
godzinach pracy biura
Ekspresowy - ekspertyza nośnika rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu. Pracujemy 7 dni w
tygodniu, 24 godz. / dobę.
W siedzibie Klienta - Gdy utracone dane są poufne, a czas jest krytycznie istotny, nasi specjaliści
przeprowadzają ekspertyzę we wskazanym przez Państwa miejscu
Zdalna ekspertyza nośnika - Jeśli nośnik nie jest uszkodzony fizycznie, specjalista może dokonać ekspertyzy
za pomocą połączenia internetowego. Technologia ta dostępna jest we wszystkich trybach pracy laboratorium.

data:

____________________________________________
czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentacji oraz pieczęć Zamawiającego.

………..……………………..
(pieczęć zleceniodawcy)
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FORMULARZ DANYCH TECHNICZ NYCH
Dane nośnika
Dane dysku:
S/N:

System operacyjny
DOS/WIN 9X/ME
X inny XP

WINDOWS VISTA
NetWare
MAC OS
Wersja ......................

LINUX/UNIX

System plików NTFS

Ilość / wielkość partycji:
Najważniejsze dane do odzyskania:
Okoliczności utraty danych:
Uszkodzony nośnik
może być otwarty w sterylnych warunkach *
ma być odesłany z powrotem

* otwarcie nośnika w niektórych przypadkach może prowadzić do utraty gwarancji. Dyski, które nie tracą
gwarancji po otwarciu w naszym laboratorium: IBM (także nośniki z komputerów tej marki), Hitachi,
Samsung, Western Digital, nośniki z komputerów DELL, Fujitsu/Siemens oraz Apple Computer
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