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ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАННИ ОТ ПОВРЕДЕНИ 
ДИГИТАЛНИ НОСИТЕЛИ

КАКВИ ПРОБЛЕМИ ОТСТРАНЯВАМЕ:
• Механична повреда на твърдия диск, повреда в 
електрониката или лоши сектори
• Проблем с фърмуера на твърдия диск, водещ до липса на 
комуникация с компютъра 
• Софтуерни проблеми, длъжащи се на грешки в логическата 
структура на файловата система или в таблицата с дяловете, 
вследствие на което отделни файлове или цели дялове стават 
недостъпни. 
• Проблеми, породени от възникнали извънредни 
обстоятелства - токов удар, пожар, заливане с течност и др. 
• Проблеми, вследствие на наличието на вируси. 
• Загуби на данни, породени от човешки грешки, като 
например изтриване на файлове (в това число и от Кошчето), 
изтрити електронни писма (вкл. и от Deleted Items), 
преформатиране на дялове и други.

ВАЖНО:
1. Сумите по извършената услуга се заплащат, само при условие, че вашите данни (или част от 
тях) са успешно възстановени.
2. Поради характера на извършваната услуга и възможността за пряк достъп до клиентските 
данни, Аква Нет ООД се задължава да пази в тайна, да не копира, да не разпространява и да 
не прави достояние на трети страни, нито една съставна част (единица информация) от 
данните на клиента, които стават нейно достояние по време на изпълнението на поръчката. По 
желание на клиента, между Аква Нет и него се подписва допълнителен договор за запазване на 
фирмената тайна.

Цени на услугите по възстановяване на данни:
• Флопи дискета - 25 лв.
• Zip дискета - 40 лв. 
• Всякакъв тип флаш памет – 120 лв.
• Единичен твърд диск (SATA, PATA/IDE, SCSI) - 150 лв.
• Два твърди диска (RAID0 или RAID1 конфигурация) – 220 лв.
• Три и повече твърди диска (RAID5 или друга конфигурация) – 350 лв.
• CD/DVD оптичен диск – 30 лв.

Цени за експресност на услугата:
• За 24 часа – 100% на базовата цена
• За уикенд - 100% на базовата цена

Забележка: Всички горепосочени цени се отнасят за Windows-поддържани файлови системи (FAT12, FAT16, FAT32, 
NTFS, ISO9660/UDF). За друг тип файлови системи, като напр. Apple/Macintosh-базирани (HFS, HFS+), Linux-базирани 
(EXT2, EXT3, Reiserfs), Novel-базирани(NWFS, NSS) или други(UFS,HPFS,SNAP Server файлови системи и др.) - цените 
се договарят в зависимост от поръчката.

Всички цени са без включен ДДС

Аква Нет ООД :: Актуална ценова листа за възстановяване на данни от повредени дигитални носители, в сила от 11 
ноември 2008 г.
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