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Mapka Serwisu

Formularz zgłoszeniowy
Ram-serwis partner Seagate !!!

Zamówienie wykonania ekspertyzy
Zamawiajacy:
Pełny adres:
NIP:
Osoba kontaktowa:

Prowadzimy rozmowy z firma Seagate w sprawie umowy
partnerskiej w sektorze odzyskiwanie danych. Dzięki tej
współpracy będziemy w stanie odzyskiwać dane z
nośników Seagate nie tracąc gwarancji. Uzyskamy teŜ
dostęp do najnowszych technologii gwarantującej nam
najwyŜszą technologicznie wiedzę odnośnie budowy i
naprawy dysków twardych produkowanych przez tego
giganta. JuŜ wkrótce podamy bliŜsze informacje oraz
propozycje odzyskiwania danych a w tym i super ceny.
Ram-serwis Odzyskiwanie Danych
Sprawdź nasze promocje na naszych stronach
internetowych !!!
250 zł za odzyskiwanie danych uszkodzeń logicznych
dysków !!!

Nr. telefonu:
email:

Informacje o uszkodzonym nosniku
--- wybierz ---

Producent dysku:

Inny:

Odzyskiwanie danych z partycji FAT12/16/32, NTFS,
NTFS5 (created or updated by Windows
2000/XP/2003/Vista/serwer 2008), HFS/HFS+
(Macintosh), z małego i duŜego Endian z partycji
UFS1/UFS2 (FreeBSD/OpenBSD/NetBSD/Solaris) oraz
Ext2FS/Ext3FS (Linux)
Zapraszamy na nasze strony internetowe:
forum-odzyskiwanie danych
odzyskiwanie danych

Model :
System operacyjny:

Informacje o okolicznosciach utraty danych
Opis okolicznosci awarii dysku.

Lista katalogów oraz plików do odzyskania (wg priorytetów)
1.
2.
3.
4.
5.

Warianty diagnozy oraz promocje
Tryb normalny bezpłatny
Tryb przyspieszony 200 zł
Tryb ekspresowy

400 zł

Tryb u klienta na tel.
Promocja 250 zł
Promocja 650 zł

http://www.ram-serwis.pl/index.php?page=formularz
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Dodatkowe informacje
Pozwolenie na otwarcie nosnika

tak

nie

Wymagany zwrot nosnika

tak

nie

CD-ROM

Sposób przekazania danych

Dysk

Inny

Formularz ten stanowi wstępna umowę odzyskiwania danych zawarta pomiędzy Zamawiajacym, a
firma RAM-SERWIS Osiedle Kaszubskie 6/58, 84-200 Wejherowo, w którym firma RAMSERWIS zobowiazuje się do podjęcia próby odzyskania danych z powierzonego nosnika danych.
Zobowiazanie wynikajace z niniejszego zlecenia jest dla Zleceniobiorcy, zobowiazaniem starannego
dzialania a nie zobowiazaniem skutku. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone
dane i zwiazane z nim nastepstwa oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nosnika.
Równoczesnie, firma RAM-SERWIS, zobowiazuje się do ochrony powierzonych danych, a takŜe
przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczacej współpracy z Zamawiajacym i nieudzielania
jakichkolwiek informacji na temat zamawiajacego bez jego uprzedniej zgody.
Wypełniony formularz jest zamówieniem wykonania ekspertyzy stanowiacym podstawę do
obciaŜenia zamawiajacego jej kosztami zgodnie z aktualnym cennikiem.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych zawartych na powierzonym nosniku w celu ich
odzyskiwania oraz oswiadczam, iŜ nie sa one własnoscia firmy RAM-SERWIS, a tym samym nie jest
ona podmiotem Ŝadnych praw rzeczowych dotyczacych tych danych.
Oswiadczam, Ŝe znana mi jest procedura odzyskiwania danych, sposób ustalania ceny oraz
aktualny cennik firmy RAM-SERWIS. Nieodebranie nosnika po jakiejkolwiek usludze w terminie 1
miesiaca od daty analizy powoduje jego przejscie na wlasnosc firmy.

.....................................................................
data i podpis zamawiajacego

Oswiadczenie VAT
Oswiadczam, Ŝe firma
posiadajaca numer NIP
jest płatnikiem podatku VAT i na mocy
obowiazujacych przepisów jest uprawniona do otrzymywania faktur VAT. Jednoczesnie upowaŜniam
firmę RAM-SERWIS Odzyskiwanie Danych Osiedle Kaszubskie 6/58, 84-200 Wejherowo do
wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

.....................................................................
data, podpis i pieczatka zamawiajacego

Ram-Serwis odzyskiwanie danych
Copyright © 2007 Ram-Serwis.pl All rights reserved.
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