SSD-MENTÉS ÁRLISTA

A fix mentéses ár ismerete miatt a fix áru adatmentéseket automatikusan megrendeltként kezeljük!
SSD kapacitás:
0-32 GB
33-64 GB
65-128 GB

Ár:
80.000,- Ft + ÁFA
125.000,- Ft + ÁFA
140.000,- Ft + ÁFA

SSD kapacitás:
129-160 GB
161-256 GB
257-512 GB

Ár:
155.000,- Ft + ÁFA
185.000,- Ft + ÁFA
255.000,- Ft + ÁFA

Nem monolith (hagyományos vagy normál méretű) kialakítású pendrive és memóriakártyák árai:

Kapacitás:
0-32 GB
33-64 GB
65-128 GB

Ár:
55.000,- Ft + ÁFA
125.000,- Ft + ÁFA
140.000,- Ft + ÁFA

Kapacitás:
129-160 GB
161-256 GB
257-512 GB

Ár:
155.000,- Ft + ÁFA
185.000,- Ft + ÁFA
255.000,- Ft + ÁFA

Kapacitás:
9-16 GB
16 GB felett

Ár:
80.000,- Ft + ÁFA
egyedi árajánlat

Monolith (mini, mikro méretű) memóriák mentése:

Kapacitás:
0-4 GB
5-8 GB

Ár:
45.000,- Ft + ÁFA
65.000,- Ft + ÁFA

Titkosított (nem az SSD belső titkosítása, hanem az operációs rendszer által kezelt titkosítás) 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.
A mentés során az SSD-t megbontjuk, amennyiben a megrendelő ezt kifejezetten nem tiltja. A bontás során az SSD garanciája
érvénytelenné válhat.
Posti úton vagy futáron (közvetítőn) keresztül leadott mentést csak az internetes leadási szerződést kitöltve fogadunk el.
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.
A számlák kiegyenlítését készpénzzel, vagy előreutalással fogadjuk csak el.
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 10-től visszavonásig.
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