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Analiza
Usługa
ANALIZA STANDARDOWA
ANALIZA EKSPRESOWA
ANALIZA POINWAZYJNA
ANALIZA PO CZĘSCIOWYM NADPISANIU NOŚNIKA

Cena
BEZPŁATNIE*
399 PLN
499 PLN
125 PLN**

* Analiza standardowa bezpłatna w przypadku, gdy:
- klient zleci odzyskiwanie danych po otrzymaniu jej wyników
- wynik analizy będzie negatywny, tj. gdy analiza wykaże, że dane są niemożliwe do odzyskania
Analiza standardowa płatna 150 PLN, gdy:
- klient zrezygnuje z odzyskiwania danych pomimo pozytywnego wyniku analizy przed jego rozpoczęciem lub w trakcie
- odzyskiwanie danych nie dojdzie do skutku, ponieważ analiza wykaże, że poszukiwane dane nie znajdywały się we
wskazanym przez klienta miejscu

** Analiza po częściowym nadpisaniu nośnika (przeinstalowanie systemu, przywrócenie systemu z partycji recovery,
zaszyfrowanie partycji oprogramowaniem typu ransomware i inne) płatna jest także w przypadku, gdy wykaże ona brak
możliwości odzyskania jakichkolwiek danych. W razie wyniku pozytywnego analiza jest wliczona do całkowitej kwoty usługi.
Analiza płatna jest także, gdy klient został uświadomiony o niemożliwości odzyskania danych a mimo to prosi o
przeprowadzenie analizy w celu ostatecznego potwierdzenia.

Odzyskiwanie - uszkodzenia logiczne
Uszkodzenia logiczne to między innymi:





Częściowe usunięcie lub nadpisanie danych przez klienta
Uszkodzenie systemu plików lub partycji z winy klienta (na przykład sformatowanie dysku, przywracanie systemu)
lub wirusy
Nośnik po podłączeniu do komputera prosi o formatowanie lub pojawia się błąd „Odmowa dostępu”
Nośnik jest pusty, ale we właściwościach ma zajęte miejsce

Odzyskiwanie danych – uszkodzenia logiczne
Karty pamięci, pendrive do 32GB
Karty pamięci, pendrive powyżej 32GB
Dyski twarde do 1TB
Dyski twarde powyżej 1TB
Dyski SSD
Smartfony, tablety
Naprawa uszkodzonych plików

Cena
150 PLN
175 PLN
400 PLN
400-650 PLN
INDYWIDUALNIE
INDYWIDUALNIE
OD 70 PLN / SZT.

kontakt@odzyskajdane.info
https://odzyskajdane.info
UWAGA! Ustalone ceny nie podlegają negocjacji, jeśli dane nie zajmują całej powierzchni nośnika, lub jeśli klientowi
zależy na odzyskaniu jedynie wybranych plików. Klient dostarcza nowy nośnik do skopiowania odzyskanych danych
lub do ustalonej kwoty doliczamy koszt zakupu nowego nośnika przez Nas. W wybranych przypadkach istnieje
możliwość przekazania danych przy pomocy chmury internetowej po otrzymaniu płatności za wykonaną usługę.

Odzyskiwanie - uszkodzenia techniczne/ mechaniczne
Uszkodzenia techniczne to między innymi:





Nośnik niewykrywalny w komputerze, pojawiający się z opóźnieniem lub zawieszający komputer
Dyski twarde po upadku
Nośnik wydaje niestandardowe dźwięki (na przykład pisk, klikanie)
Nośnik nagrzewa się lub powoduje zwarcie

Odzyskiwanie danych – uszkodzenia techniczne
Karty pamięci, pendrive
Dyski twarde
Dyski SSD
Smartfony, tablety

Cena
OD 500 PLN
OD 750 PLN
INDYWIDUALNIE
INDYWIDUALNIE

UWAGA! Rozpiętość usterek technicznych nie pozwala na podanie dokładnych stawek. Każdy przypadek jest
wyceniany indywidualnie. Ustalone ceny nie podlegają negocjacji, jeśli dane nie zajmują całej powierzchni nośnika,
lub jeśli klientowi zależy na odzyskaniu jedynie wybranych plików. Klient dostarcza nowy nośnik do skopiowania
odzyskanych danych lub do ustalonej kwoty doliczamy koszt zakupu nowego nośnika przez Nas. W wybranych
przypadkach istnieje możliwość przekazania danych przy pomocy chmury internetowej po otrzymaniu płatności za
wykonaną usługę.

Pozostałe usługi IT
Usługi
Kasowanie danych z nośnika (trwałe, bezpowrotne)
Kopia zapasowa danych
Reinstalacja systemu Windows z zachowaniem danych
Pozostałe usługi IT
Utylizacja nośnika

Cena
OD 75 PLN
OD 75 PLN
100 PLN
INDYWIDUALNIE
BEZPŁATNIE

*Podana cena to koszt samej robocizny. Należy doliczyć koszt zakupu ewentualnych części.

UWAGA! Powyższe ceny są podane orientacyjnie i nie dotyczą trybu ekspresowego/
poinwazyjnego. Dokładny koszt jest ustalany indywidualnie po przeprowadzeniu analizy.
Powyższy cennik nie stanowi oferty handlowej.
Data aktualizacji cennika: 25.03.2020

