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Általános vállalási feltételek 

01. Átvevő vállalja, hogy sikeres vagy sikertelen adatmentés esetén telefonon, e-mail-ben, vagy sms-ben értesíti a Megrendelőt vagy 

kapcsolattartót. 

02. Megrendelő vállalja, hogy sikeres adatmentés esetén az értesítéstől számított egy héten belül a lementett adatokat átveszi saját, 

vagy az Átvevőtől vásárolt adathordozón. 

03. Az értesítést követő egy héten túli átvétel esetén az Átvevő napi 500Ft+áfa adattárolási díjat számít fel megrendelőnek. 

04. Amennyiben a Megrendelő az értesítést követő egy hónap után sem veszi át az adatokat vagy az adatmentésre átadott 

adathordozót, az ÁTVEVŐ megsemmisíti az esetlegesen lementett adatokat, és az adatmentésre átadott adathordozót, valamint a 

későbbiekben Megrendelőtől NEM vállal adatmentési megbízást. 

05. Átvevő a mentésre átvett adathordozót sikeres mentés esetén a későbbiekben alkatrészként felhasználhatja, 

06. Amennyiben a Megrendelő a mentendő adathordozóra a sikeres mentést követően igényt tart, úgy 5000 Ft megfizetése után 

Átvevő köteles azt átadni (ez alól kivételt képez, ha az adathordozó garanciális cseréje még megoldható) 

07. Átvevő a mentésre átvett adathordozón, a mentés, bevizsgálás során fellépő további állapotromlásáért nem vállal felelősséget. 

08. Átvevő és a munka elvégzésében esetlegesen résztvevő munkatárs a Megrendelő adatainak titkos kezeléséért felelősséget vállal. 

09. Átvevő szavatolja, hogy sikeres adatmentés esetén az átadott adatokról biztonsági másolatot 3 napig megőrzi, majd véglegesen 

megsemmisíti, amennyiben Megrendelő erről másképp nem rendelkezik. 

10. Amennyiben a lementett adatok megsemmisítésre kerültek, az adatok újbóli lementésére csak újabb adatmentési megbízással 

kerülhet sor. 

11. Sikeres adatmentés vagy javítás esetén a bevizsgálás ingyenes, egyéb esetben 5000ft+áfa bevizsgálási díj fizetendő valamint az 

esetlegesen felmerülő alkatrész költség. 

12. Adatmentés vállalási határidő: a megrendeléstől számított 10 munkanap, az adathordozó felületek állapota esetenként 

befolyásolhatja.  

13. Megrendelés esetén adatok átadása az adatmentés elkészülte után telefonon egyeztetett időpontban történik. 

14. Fizetési mód: az adatok átvételekor készpénzben illetve díjbekérő számla alapján előre utalással, ez utóbbi esetben az összeg 

számlánkra történő megérkezését követően kerülhet sor az adatok átadására. 


