
Cennik Ekspertyz:

Rodzaj Nośnika
Tryb 

Standardowy 2
Tryb 

Przyśpieszony 3
Tryb 

Ekspresowy 4

CD, DVD 90 zł 600 zł 1 500 zł
HDD, taśma streamer'owa, 
karta pamięci, pendrive

300 zł 600 zł 1 500 zł

Macierz dyskowa (RAID) 450 zł 900 zł 2 250 zł

Cennik usług odzyskiwania danych:
(Wersja z dnia 10.04.2009r. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT)

Poniższe ceny są cenami orientacyjnymi i dotyczą typowych przypadków. 
Ostateczna cena określana jest po zakończeniu ekspertyzy.

Nowość!
Tryb 
ekonomiczny1(ekspertyz
a i odzysk)

Wszystkie uszkodzenia fizyczne i logiczne 
dysków twardych o pojemność do 80 GB, 1,8", 
2,5", 3,5", karty pamięci, pendrive.

990 zł do 30 dni

Rodzaj Nośnika
Tryb 

Standardowy 2
Tryb 

Przyśpieszony 3
Tryb 

Ekspresowy 4

od do

wszystkie uszkodzenia 
(fizyczne i logiczne)

FDD, ZIP, JAZZ, CD/DVD

400 zł 1 500 zł od 800 zł od 1600 zł

uszkodzenia logiczne 

Karty pamięci, pendrive, 
dyski twarde IDE, ATA, 
PATA, SATA, SCSI, 1,8" 2,5" 
3,5"

1 500 zł 4 000 zł od 3 500 zł od 5 000 zł

uszkodzenia fizyczne 

Karty pamięci, pendrive, 
dyski twarde IDE, ATA, 
PATA, SATA, SCSI, 1,8" 2,5" 
3,5"

2 000 zł 5 000 zł od 4 000 zł od 6 000 zł

uszkodzenia logiczne 

Macierze dyskowe LVM, 
RAID, 0,1,5,6,10,Matrix 
Taśmy streamerowe: LTO, 
DLT, inne

4 000 zł 10 000 zł od 5 000 zł od 7 000 zł

uszkodzenia fizyczne 

Macierze dyskowe LVM, 
RAID, 0,1,5,6,10,Matrix 
Taśmy streamerowe: LTO, 
DLT, inne

od 5 000 zł od 6 000 zł od 7 500 zł



Uszkodzenia logiczne: uszkodzenia powstałe w wyniku błędu oprogramowania, systemu operacyjnego np. 
Windows, DOS, Linuks, Unix, Mac OS, systemów wirtualnych np.: Vmware, Virtual Box, Hyper-V, VirtualPC lub 
innych, awarii systemu plików, np.: NTFS, FAT, Ext, JFS, HFS lub innych, błędy struktury logicznej nośnika.

Uszkodzenia fizyczne: uszkodzenia elektroniki, uszkodzenia mechaniczne, awarie mechaniki nośnika lub inne 
uszkodzenia dotyczące sprzętu. Tego rodzaju uszkodzenia prowadzą do uszkodzeń logicznych.

Powyższe ceny dotyczą odzyskiwania danych z dysków twardych. Do cen należy doliczyć 23% podatku VAT. Cennik 
nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Nie doliczamy dodatkowych opłat za wiek nośnika oraz za odzyskiwanie danych z nośników, które były otwierane 
samodzielnie przez użytkownika lub w innych firmach data recovery.
Uwaga! Ingerencja tego typu może wpłynąć na wydłużenie czasu odzyskiwania danych lub zmniejszenie 
skuteczności procesu.

1 Tryb ekonomiczny - nośnik trafia do kolejki. Pracujemy nad przypadkiem od poniedziałku do piątku, w 
godzinach pracy biura. Ekspertyza w trybie ekonomicznym jest bezpłatna dla Klientów, którzy decydują się na 
przeprowadzenie usługi odzyskiwania danych lub danych nie można odzyskać. W przypadku rezygnacji Klient 
ponosi koszt ekspertyzy w wysokości 300 zł.

Tryb ekonomiczny - dostępny 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). Koszt przesyłek kurierskich pokrywa 
Klient.

Oferta nie dotyczy dysków otwieranych w innych laboratoriach.

2 Tryb standardowy - nośnik trafia do kolejki. Pracujemy nad przypadkiem od poniedziałku do piątku, w 
godzinach pracy biura. Ekspertyza w trybie standardowym jest bezpłatna dla Klientów, którzy decydują się na 
przeprowadzenie usługi odzyskiwania danych lub danych nie można odzyskać.

3 Tryb przyśpieszony - ekspertyza rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu nośnika. Pracujemy nad 
przypadkiem od poniedziałku do soboty, w godzinach pracy biura.

4 Tryb ekspresowy - ekspertyza nośnika rozpoczyna się niezwłocznie po jego otrzymaniu. Pracujemy nad 
przypadkiem 7 dni w tygodniu, 24 godz. / dobę. 

Ile czasu zajmie odzyskiwanie moich danych?

Twoje dane mogą być dostępne już po kilku godzinach!

Procedura odzyskiwania danych zawsze rozpoczyna się wykonaniem ekspertyzy, czyli wstępnej analizy nośnika, która wykaże stopień uszkodzenia 
oraz pozwoli określić końcowy czas oraz całkowity koszt odzyskania danych.

Ekspertyza kończy się przedstawieniem wyników oraz zamówieniem na odzyskiwanie danych.

Czas odzyskiwania danych zależy od wybranego trybu oraz 
od poziomu uszkodzenia.

Do wyboru są następujące tryby:

 standardowy,
sprawa trafia do kolejki nośników czekających na odzysk
w laboratorium. Przeciętny czas oczekiwania wynosi 
3-4 dni robocze

 przyspieszony,
prace rozpoczynają się niezwłocznie po otrzymaniu nośnika. Pracujemy nad przypadkiem w godzinach
pracy biura.



 ekspresowy,
prace rozpoczynają się niezwłocznie po otrzymaniu nośnika. Pracujemy nad przypadkiem cały czas, 
24 godz. na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Oferujemy również możliwość odzyskania danych:

 w siedzibie u Klienta,
w przypadku, gdy Klient wyrazi takie życzenie, dane są niezwykle poufne, a czas odzysku wyjątkowo istotny możemy wykonać usługę w 
wyznaczonym przez 
Klienta miejscu.

 zdalnie,
zdalne odzyskiwanie danych (Remote Data Recovery) przebiega za pomocą połączenia internetowego.
Usługa dostępna jest tylko w przypadku uszkodzeń logicznych.
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