
SSD-MENTÉS ÁRLISTA

A fix mentéses ár ismerete miatt a fix árú adatmentéseket automatikusan megrendeltként kezelem! 
Az árlistában nem szereplő nagyobb kapacitású eszközök egyedi árajánlatúak!

SSD kapacitás: Ár: SSD kapacitás: Ár:

0-32 GB 90.000,- Ft 129-160 GB 170.000,- Ft

33-64 GB 140.000,- Ft 161-256 GB 205.000,- Ft

65-128 GB 155.000,- Ft 257-512 GB 280.000,- Ft

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

Kapacitás: Ár: Kapacitás: Ár:

0-32 GB 60.000,- Ft 129-160 GB 170.000,- Ft

33-64 GB 140.000,- Ft 161-256 GB 205.000,- Ft

65-128 GB 155.000,- Ft 257-512 GB 280.000,- Ft

Monolith (mini, mikro méretű) memóriák mentése:

Kapacitás: Ár: Kapacitás: Ár:

0-4 GB 50.000,- Ft 9-16 GB 90.000,- Ft

5-8 GB 70.000,- Ft 16 GB felett egyedi árajánlat

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 tőlem független, hibatoleranciája nem rajtam múlik.

Az adatmentés  sikerességét  az  határozza meg,  hogy a  legfontosabb adatokat  sikerül-e  menteni.  (Könyvelésnél  a  tételek  és  
törzsadatok, fényképeknél akár 30-40% is sikeres lehet,  ha átfogó tartalmú.)  Az adattároló flash technológia miatt  ritka a  
hibátlan mentés (amikor a flash sérül), ezért a legfontosabb adatok meglétekor a mentés sikeres, így teljes árú! Amennyiben a  
mentés átadásra kerül mert elégséges tartalmú, az sikeres, és a teljes ár kiszámlázásra kerül.

Pontosan a sérülés fajtája miatt a mentés hosszú idejűvé válhat (akár több hét vagy hónap is), így amennyiben a leadáskor nem  
határoznak meg határidőt a mentés érvényességére, azt korlátlan idejű megrendelésként veszem át. Ebben az esetben a mentés  
elévülési idejét egy évben rögzítem.

A mentés során az SSD-t megbontom, amennyiben a megrendelő ezt kifejezetten nem tiltja. A bontás során az SSD garanciája  
érvénytelenné válhat.

Postai úton vagy futáron (közvetítőn) keresztül leadott mentést csak az internetes leadási szerződést kitöltve fogadom 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 fogadok, ahol ezt feltüntettem.

A számlák kiegyenlítését készpénzzel, vagy előreutalással fogadom csak el.

Tárolási díj: 250.-Ft / nap.

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

Érvényes 2023. február 06-tól visszavonásig.

Králik János EV.     Tel.: (+36) 20 287-87-60     E-mail: info@ssd-mentes.hu


