
Tájékoztató adatmentés leadásáról.
Leggyakoribb kérdésekre a válaszaink:

Hogyan adhatom le mentésre a meghibásodott eszközt?

Vizsgálati díjas leadás Ingyenes leadású limitdíjas

Előnyök: - Egyedi szakvélemény
- Pontos árajánlat
- Lehetőség szerint mentés elkezdése
- Gyorsabb átfutás

- Esélytelen mentés díjtalan
- Limitösszegen belül nincs megrendelésre várás

Hátrányok: - Esélytelen mentés is a vizsgálati díjba kerül - Ügyfélkapun keresztüli tájékoztatás
- Alacsony limitösszegnél hosszú átfutás

A leadott mentés fajtájától függetlenül a hivatalosan elfogadott információknak csak a nyilvántartásban lévőeket 
fogadjuk el. Azok tartalma a leadáskor, az Átvételi helyen, vagy az Ügyfélkapun keresztül adható meg, illetve 
módosítható. A futárszolgálatok díja minden esetben a Megrendelőt terhelik.

Hol adhatom le mentésre az eszközt?

Átvételi hely Partner Netes feladás

Lehet: - Vizsgálati díjas leadás
- Limitdíjas leadás
- Hozott drive-ra mentést kérni
- Új drive-ra mentetni
- Adatokat ellenőrizni fizetés 
előtt
- Nyilvántartás support (nick, 
jelszó,....)
- Személyes és Ügyfélkapus 
kapcsolat
- Készpénz vagy előre utalás

- Vizsgálati díjas leadás
- Limitdíjas leadás
- Új drive-ra mentetni
- Adatokat ellenőrizni fizetés 
előtt
- Személyes és Ügyfélkapus 
kapcsolat
- Készpénz vagy előre utalás

- Limitdíjas leadás
- Új drive-ra mentetni
- Ügyfélkapus kapcsolat
- Készpénzes fizetés

Nem lehet: - Hozott drive-ra mentést 
kérni
- Nyilvántartás support (nick,
jelszó,....)

- Vizsgálati díjas leadás
- Hozott drive-ra mentést kérni
- Adatokat ellenőrizni fizetés előtt
- Nyilvántartás support (nick, jelszó,....)
- Személyes kapcsolat, csak telefonos
- Nincs átutalás

Előnyök: - Közvetlen kapcsolat a 
laborokkal
- Nincs gond a csomagolással
- Személyesen intézhető
- Leggyorsabb átfutás
- Fizetési mód választható
- Céldrive garancia helybeni

- Viszonylag közeli
- Személyesen intézhető
- Nem kell a csomagolással 
törődni
- Nem kell futárral törődni
- Fizetési mód választható
- Céldrive garancia helybeni

- Nem kell utazni

Hátrányok - Esetleg távoli - Futárszolgálat használata - Futárszolgálat használata
- Nem személyes a kapcsolat
- Fizetés előtt nincs lehetőség teljes 
adatellenőrzésre
- Csomagolással törődni kell
- Futárral törődni kell
- Céldrive garancia távoli
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Mennyibe fog kerülni?

(Na ezt pontosan nem tudjuk megmondani előre, de az eddigi munkák alapján statisztikát készítettünk.)

(A mechanika1 a csereszabatos alkatrészekkel végzett mechanikai munkákat, a mechanika2 a nem csereszabatosat mutatja.
A második kategóriába tartoznak bizonyos szériák fejszerelvényeinek cseréje, és majdnem minden lemezátépítés.)

Adatmentéses óradíjunk nettó 16000 Ft.
Megbontott drive-ok esetén egy-két órával megnőhet a mentési idő.

Amennyiben felmerül a drive mechanikai sérülésének lehetősége, a leadáskor kérünk róla információt. A mentés
végárát ez az információ nem befolyásolja, de a sikerességét igen! A leesés, eldőlés, csúnya súrlódó hanggal indul vagy

kattog, nem indul csak "zizeg", meleg környezetben dolgozott, mind mechanikai hibára utalhat. Ezekről mindenképp
kérünk tájékoztatást, hogy a lehető legtöbb adatot adhassuk vissza. 

A fenti adatok segítséget adnak a mentés leadásához, viszont
a pontos díjszabásunkat és munkavégzésünket az árlista, és az általános vállalási feltételek tartalmazza!
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