WARUNKI FOTOPROMOCJI
Promocja „Przywracamy cyfrowe wspomnienia” – dostępna jest wyłącznie dla odbiorców indywidualnych,
będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
»»

Promocja dotyczy odzyskiwania zdjęć oraz plików wideo.

»»

Promocja trwa tylko w wyznaczonym czasie.

»»

Cena odzyskania danych w promocji to: 1390 zł brutto. Cena obejmuje:
•

odzyskiwanie zdjęć i nagrań wideo z nośników typu: dysk twardy (nie dotyczy dysków SSD),
urządzenie magazynujące typu fotobank;

•

odzyskanie plików ze zdjęciami i plików wideo w formatach: JPG, CR2, NEF, MOV, MP4, AVI;

•

oferta obejmuje odzyskanie danych wyłącznie z systemów FAT i NTFS;

»»

Cena nie obejmuje ceny nośnika, na jaki mają być nagrane dane – płyta DVD lub dysk twardy
(w przypadku gdy ilość danych do odzysku przekracza pojemność 20GB).

»»

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób prywatnych.

»»

Oferta dotyczy odzyskiwania danych wyłącznie z plików systemu Windows.

»»

Pracujemy nad przypadkiem od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura.

»»

Zastrzegamy sobie prawo wykonania usługi w terminie do 30 dni roboczych.

»»

Ekspertyza, to dokładne oszacowanie możliwości odzyskania danych. Ekspertyza w ofercie
‘Przywracamy cyfrowe wspomnienia’ jest bezpłatna, gdy:
•

Klient decyduje się na przeprowadzenie usługi odzyskiwania danych,

•

laboratorium Kroll Ontrack wykaże brak możliwości odzyskania danych.

»»

W przypadku rezygnacji z usługi, Klient ponosi koszt ekspertyzy w wysokości 369 zł (300 zł + 23% VAT).

»»

Koszt przesyłek kurierskich pokrywa Klient.

»»

Oferta nie dotyczy dysków SSD, pamięci flash, macierzy, nośników otwieranych w innym laboratorium
oraz nośników zaszyfrowanych.

Klient składając zamówienie na odzyskanie danych w ramach fotopromocji, zobowiązuję się do dokonania
zapłaty za przeprowadzoną ekspertyzę w terminie wskazanym na fakturze, do której wystawienia bez podpisu osoby uprawnionej upoważnia Kroll Ontrack sp. z o.o.
Klient oświadcza, że przekazywany do badania nośnik stanowi jego własność oraz przysługują mu prawa do
wszelkich danych na nim zawartych. Oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za licencje na oprogramowanie
znajdujące się na nośniku.
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