Cennik ekspertyzy i usługi odzyskiwania danych
STANDARDOWE DYSKI HDD:
Dyski HDD

Przybliżony czas trwania ekspertyzy
Przybliżony czas trwania odzysku danych
Koszt ekspertyzy
Minimalny koszt odzyskania danych
Koszt transportu nośnika do klienta

Ważne od 01.01.2018

Tryb Ekonomiczny
Dni robocze
do 21 dni

Tryb Standard
Dni robocze
do 14 dni

Tryb Ekspresowy
Weekendy i święta
24h/na dobę

ok. 45 dni

ok. 21 dni

24h/na dobę

100 zł netto*
123 zł brutto
250 zł netto
307,50 brutto
16,26 zł netto

250 zł netto
307,50 brutto
350 zł netto
430,50 brutto
16,26 zł netto

400 zł netto
492 brutto
600 zł netto
738 zł brutto
16,26 zł netto

(20 brutto)

(20 brutto)

(20 brutto)

* Ekspertyza w trybie Ekonomicznym jest darmowa w przypadku gdy dysk nie nosi śladów wcześniejszej ingerencji i dla klientów
którzy zdecydują się na przeprowadzenie usługi odzyskiwania danych w naszej firmie.
W przypadku rezygnacji klienta z odzyskania danych, po otrzymaniu od nas analizy z wyceną, zostaje pobrana opłata w wysokości
123 zł brutto za wykonaną ekspertyzę.
Ceny ekspertyzy dotyczą standardowych dysków HDD nie obejmują dysków SCSI, SAS oraz MACIERZY DYSKOWYCH która podlega
indywidualnej wycenie.
W przypadku odstąpienia klienta w trakcie trwania usługi odzyskiwania danych, pobieramy opłatę równą 50 % ceny usługi w danym
trybie.
Po wykonaniu ekspertyzy podajemy czy są możliwości odzyskania danych, określamy przybliżony koszt odzyskania danych oraz
przybliżony czas ile będzie trwało odzyskiwanie danych.
Tabela poniżej pokazuje przedziały kosztów samego procesu odzyskiwania danych w zależności od rodzajów uszkodzeń oraz trybu
pracy:
Opis
Tryb Ekonomiczny Tryb Standard
Tryb Ekspresowy Dodatkowy
uszkodzenia
Opis

DYSKI HDD 2,5”, 3,5”:
Odzyskanie danych ze sprawnego
fizycznie dysku
(uszkodzenia logiczne)
Uszkodzona elektronika dysku,
uszkodzone oprogramowanie dysku

od 250 zł netto

od 350 zł netto

od 600 zł netto

usunięta partycja, skasowane pliki (niewielka
ilość badsektorów)

od 350 zł netto

od 450 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

Uszkodzona elektronika
lub uszkodzone
oprogramowanie dysku
USB (przenośnego)
Zaparkowana głowica na
powierzchni talerza, dysk z dużą
liczbą bad sektorów
Uszkodzona strefa serwisowa,
uszkodzona jena z kompletu głowic

od 450 zł netto

od 550 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

( w niektórych przypadkach znalezienie
odpowiedniej elektroniki lub części elektroniki
może się wydłużyć)
( w niektórych przypadkach znalezienie
odpowiedniej elektroniki lub części elektroniki
może się wydłużyć)

od 450 zł netto

od 550 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

(czas odzysku i jego cena może wzrosnąć z
powodu bardzo powolnego odczytu danych)

od 600 netto

od 800 netto

koszt podany po
ekspertyzie

wymiana kompletu głowic nie jest konieczna

Uszkodzona głowica
(przekładanie kompletu głowic)

od 990 zł netto

od 1500 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

( w niektórych przypadkach znalezienie
odpowiedniego dawcy głowicy może się
wydłużyć)

koszt podany po
ekspertyzie

( w niektórych przypadkach znalezienie
odpowiedniego dawcy silnika może się
wydłużyć)

koszt podany po
ekspertyzie

(czas odzysku i jego cena może wzrosnąć z
powodu bardzo powolnego odczytu danych
oraz konieczności użycie większej ilości
dawców głowic)

Uszkodzony silnik
(przekładanie talerzy)

Uszkodzona powierzchnia talerzy
(np. zapił, wtopiona głowica)

(307 brutto)

(430,50 zł brutto)

(553,5 zł brutto)
(553,5 zł brutto)

(738 zł brutto)

(1217,7 zł brutto)
+ cena dawcy głowicy
(od 100 zł – 400 zł)

od 2200 zł netto
(2706 zł brutto)
+ cena dawcy silnika
(od 100 zł – 400 zł)

od 3600 zł netto
(4428 zł brutto)

(430,50 brutto)

(553,5 zł brutto)
(676,5 zł brutto)
(676,5 zł brutto)
(984 zł brutto)

(1845 zł brutto)
+ cena dawcy głowicy
(od 100 zł – 400 zł)

od 2500 zł netto
(2706 zł brutto)
+ cena dawcy silnika
(od 100 zł – 400 zł)

od 4000 zł netto
(4920 zł brutto)

(738 zł brutto)
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PAMIĘCI FLASH:
Pendrive i karty pamięci SD
FC (nośnik sprawny, uszkodzenia
logiczne)
Pendrive,i karty pamięci SD (nośnik
nie sprawny uszkodzenia
elektroniczne )

od 250 zł netto

od 450 zł netto

od 600zł netto

usunięta partycja, skasowane pliki (niewielka
ilość badsektorów)

od 450 zł netto

od 950 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

Pamięci typu MONOLIT (microSD)
Przykłady

od 1000 zł netto

od 1250 zł netto
(1537,5 zł brutto)

koszt podany po
ekspertyzie

(np. brak dostępu do urządzenia,
nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa
pojemność)
(konieczny jest odczyt z wylutowanych pamięci
flash)
(konieczny jest szlifowanie pamięci i odczyt z
pamięci za pomocą pinout)

DYSKI SSD
(uszkodzenia logiczne)

od 250 zł netto

od 350 zł netto

od 800 zł netto

usunięta partycja, skasowane pliki (niewielka
ilość badsektorów)

DYSKI SSD
(uszkodzenia elektroniczne)

od 2000 zł netto

od 3500 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

(np. uszkodzony kontroler, konieczny jest
odczyt z wylutowanych pamięci flash)
czym większa pojemność tym większa cena

(307,50 zł brutto)

(553,5 zł brutto)

(1230 zł brutto)

(553,5 zł brutto)

(1168,5 zł brutto)

(738 zł brutto)

DYSKI SSD:
(307,50 brutto)

(2460 zł brutto)

(430,50 brutto)
(4305,0 brutto)

(984 brutto)

TELEFONY KOMÓRKOWE, SMARTFONY :
Telefony komórkowe, smartfony
(uszkodzenia logiczne)

od 400 zł netto

od 600 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

skasowane dane np. SMS, MMS, logi połączeń,

Telefony komórkowe, smartfony
( elektroniczne)

od 650 zł netto

od 1000 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

uszkodzona płyta główna, odczyt z
wylutowanych pamięci flash

(492 zł brutto)

(799,50 zł brutto)

(738 zł brutto)

(1230 zł brutto)

ODSZYFROWYWANIE DANYCH , NAPRAWA BAZ DANYCH
Odszyfrowywanie danych

od 400 zł netto

od 1000 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

Dane zaszyfrowane wirusem

od 400 zł netto

od 1000 zł netto

koszt podany po
ekspertyzie

Naprawa bazy danych , uszkodzenia logiczne ,
zaszyfrowane lub uszkodzenia mechaniczne
dysków,

(492 zł brutto)
Naprawa bazy danych

(492 zł brutto)

(1230 zł brutto)

(1230 zł brutto)

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.
Nośnik klienta przekazany do odzyskania danych po wykonaniu usługi pozostaje u zleceniobiorcy.
Na życzenie klienta nośnik jest przywracany do stanu pierwotnego za opłatą 500zł netto
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID – podlega indywidualnej / oddzielnej wycenie
Dodatkowe usługi :
Wypożyczenie lub sprzedaż elektroniki do dysku na czas 48h 150zł netto + koszt wysyłki (50 netto zł zwrot kaucji w ciągu 3 dni)
W sprawie dostępności danej elektroniki prosimy o kontakt przez e-mail lub telefoniczny.
Wypożyczenie lub sprzedaż elektroniki do dysku przenośnego USB na czas 48h 200zł netto+ koszt wysyłki (50 netto zł zwrot kaucji w
ciągu 3 dni)
Usługa procesowania danych (wyszukiwanie konkretnych danych przedział czasowy, np. pliki poczty) od 120zł netto /h
Usługa naprawy plików word, excel, pdf, jpg, od 120 zł netto /h
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