Regulamin oferty specjalnej na kupon zniżkowy

1. Dostawcą usług, objętych ofertą specjalną, jest firma Kroll Ontrack Sp. z o.o.
2. Przedmiotem oferty specjalnej jest kupon zniżkowy o wartości 500zł netto, na usługi odzyskiwania
danych w polskim laboratorium Kroll Ontrack.
3. Kupon zniżkowy można realizować do 31 grudnia 2016r.
4. Kupon zniżkowy obejmuje wyłącznie usługi odzyskiwania danych świadczone w laboratorium
Kroll Ontrack.
5. Oferta specjalna nie jest skierowana do firm, współpracujących z Kroll Ontrack na zasadach
partnerskich, włącznie z Certyfikowanymi Partnerami Kroll Ontrack.
6. Z oferty mogą skorzystać Zamawiający, którzy pobiorą kupon ze strony
www.krollontrack.pl/kupon; wydrukują i prześlą lub zgłoszą się osobiście do polskiego
oddziału firmy Kroll Ontrack z dyskiem, w celu odzyskania danych.
Adres firmy to: 40-082 Katowice, ul. Sobieskiego 11.
7. Kupon uprawnia do realizacji usługi w trybach: standardowym, przyspieszonym i ekspresowym.
Kupon nie obejmuje trybu ekonomicznego.
8. Oferta dotyczy wyłącznie odzyskiwania danych z dysków twardych, w tym także z macierzy
dyskowych.
9. Usługa Odzyskiwania danych składa się z dwóch etapów: ekspertyzy i odzyskania danych.
W przypadku, gdy Klient zrezygnuje z usługi po etapie ekspertyzy, a laboratorium wykaże możliwość
odzysku danych, ponosi on koszt samej ekspertyzy zgodnie z wybranym trybem.
Koszt ekspertyzy dla poszczególnych trybów określony jest na stronie internetowej:
http://www.krollontrack.pl/odzyskiwanie-danych/indywidualny/cennik/
10. Kupon rabatowy obejmuje wyłącznie cenę odzysku danych, nie obejmuje kosztów ekspertyzy. Koszty
ekspertyzy dla każdego z trybów oraz typu dysku twardego (HDD, SSD, Macierz) określone są na
stronie internetowej:
http://www.krollontrack.pl/odzyskiwanie-danych/indywidualny/cennik/
11. W przypadku, gdy nośnik nosi ślady wcześniejszego otwierania, Klient ponosi koszt ekspertyzy,
zgodnie z cennikiem na stronie internetowej.
12. Podczas jednego zlecenia usługi odzyskiwania danych, można zrealizować tylko jeden kupon. Każda
osoba może wykorzystać dowolną liczbę kuponów. Kupony się nie łączą.
13. Oferta specjalna nie łączy się z innymi promocjami.
14. Warunki nieujęte powyższym regulaminem, zawarte są w Regulaminie Świadczenia Usług
Kroll Ontrack.
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