______/__/

טופס איסוף דיסק קשיח לבדיקת שחזור
פרטי הלקוח:
שם החברה ____________:איש קשר _________ :תפקיד ________:דוא"ל____________________________ :
טלפון ______________ :נייד ______________ :פקס ______________ :כתובת_______________________ :
פרטי הציוד שנשלח:
סוג ציוד__________ :סידורי ______________ :יצרן _____________ :נפח ______________ :אחריות יצרן :כן  /לא
סיסמת מערכת (במידה ויש) _______________ :מערכת הפעלה וגרסה ____________________ :מחיצות_________ :
סוג בקר ______________ :פרוט התקלה_______________________________________________________ :
תאור קבצים  /ספריות שצריך לשחזר____________________________________________________________ :
האם המדיה נפגעה מגורם חיצוני :אש  /מים  /הפסקת חשמל  /מכה פיזית  /רעידת אדמה ,אחר_______________________ :
נא סמן בקפידה את השורות הבאות:
האם דרוש דו"ח לחברת הביטוח? כן  /לא
האם המידע מעורב בהליכים משפטיים? כן  /לא
האם המידע מעורב בחקירת משטרה  /חקירה אחרת? כן  /לא
סיווג בטחוני (רשויות ממשלה) סודי  /סודי ביותר .קצין ביטחון  /ממונה ביטחון מאשר_______________ :
אישור פתיחת דיסק קשיח:
הנני מאשר כי במידה וידרש לפתוח את הדיסק ולפרק את חלקיו לצורך שחזור החומר ,הדבר יכול להביא לאובדן האחריות.
חתימה___________________ :
פרטי תשלום:
כרטיס אשראי – מספר כרטיס ____________________ :תוקף ___/___ :קוד בגב הכרטיס____ :
שם בעל הכרטיס ______________________ :ת.ז_____________ :
חתימה____________ :
מספר _________________ :חשבון ______________ :בנק __________ :סניף____________ :
המחאה -
הזמנת שחזור –
הנני מזמין בדיקת שחזור למדיה .עלות הבדיקה:
 + ₪ 167 _______________ .1מע"מ ,לבדיקה רגילה – עד  03שעות.
 + ₪ 447 _______________ .3מע"מ ,לבדיקה מיוחדת  /מיידית – תוך  33שעות
עלות זו תשלום במעמד הזמנת העבודה .במידה ותשוחזר המדיה ,תתקזז עלות הבדיקה הנ"ל ממחיר השחזור.
במידה ויהיו לבדיקת השחזור עלויות נוספות בגין מעורבות המדיה בהליכים משפטיים ו/או חקירה ו/או חקירת ביטוח ו/או מסיבות
נוספות ,אני מתחייב לשאת בכל העלויות .יובהר כי עלויות הבדיקה לא יוחזרו גם במידה ויוחלט לא לשחזר את המדיה.
ידוע לי כי בסיום תהליך השחזור לא יועברו חלקי הדיסק המקורי חזרה אליי והם יושמדו.
הנני מצהיר כי קראתי בעיון את תנאי ההתקשרות עם "הכל למחשב ולרשת" כמפורט בנספח בעמוד  3והנני מסכים לכל התנאים
המופיעים בו.
הנני מאשר כי אני מוסמך לחייב את המזמין בהזמנה זו וכי במידה ויסתבר שלא הייתי מוסמך לכך ו/או במידה והמזמין לא יקיים את כל
ו/או חלק מהתחייבויותיו על פי הזמנה זו מכל סיבה זהיא ,אהיה חייב באופן אישי בקיום כל התחייבויות המזמין על פי הזמנה זו
ולראייה חתימתי להלן .העבודה תשוחרר רק לאחר תשלום כל ההתחייבויות וסגירת החשבון.
אישור לקוח לאיסוף מדיה לבדיקת שחזור – יש לחתום על שני העמודים:

שם______________ :

ת.ז ____________ :חתימה______________ :

ת.ד 74130 :מיקוד 41743 :חיפה ,טלפון 73-8633336 ;1-077-07-43-07 :פקס73-8633316 :
כתובתנו באינטרנט ,www.all4pc.net :דואר אלקטרוניinfo@all4pc.net :

נספח התקשרות
.1
.2
.3
.4

.5

.6

.7

.8

.9

הנני מוסר ל"הכל למחשב ולרשת" מדיה כמפורט בעמוד ,1לצורך בדיקה האם ניתן לשחזר מידע דיגיטלי או לצורך העברתה לחברה
צד שלישי לצורך בדיקה האם ניתן לשחזר מידע דיגיטלי  .מחיר השחזור נקבע על פי משך הזמן שלוקח לשחזר את המדיה וע"פ
הציוד הנדרש .לאחר משלוח הציוד למעבדות חברת צד שלישי תבוצע בדיקה והערכת מחיר השחזור.
"הכל למחשב ולרשת" מתחייבת לשמירת סודיות החומר הנמסר אליה" .הכל למחשב ולרש" חתומה מול כל חברת צד שלישי על
הסכמי שמירת סודיות .לא יעשה במידע כל שימוש .בסיום העבודה ואם לא נקבל בקשה שונה מהלקוח – החומר מושמד תוך  7ימי
עבודה.
אין "הכל למחשב ולרשת" אחראית בכל דרך על הציוד ו/או המידע הנשלח בדרכו אליה ו/או לחברת צד שלישי ו/או בחזרה למזמין.
האחריות למשלוח וחזרה תחול על המזמין בלבד ,גם אם השליחות תשולם על חשבון "הכל למחשב ולרשת".
הזמנה זו הינה חלק בלתי נפרד מהעבודה על כל חלקיה ונספחיה .הזמנה זו תצורף לדו"ח ביצוע העבודה ותהיה חלק בלתי נפרד
ממנו .דו"ח ביצוע העבודה בצרוף מסמך זה יהווה יחדיו ראייה מכרעת לביצוע כל פרטי השירות הנקובים בו ולהסכמת המזמין
והחותם מטעמו לכל פרטי הזמנה זו .לצורך הזמנה זו המזמין ו/או החותם מטעמו כולל גם כל מי שחתם בין כמזמין ,בין כפונה ובין
כמאשר על ההזמנה מטעם המזמין ולשון יחיד כוללת במשמע גם רבים וכך גם לשון רבים כוללת במשמע יחיד.
מובהר בזאת שמלו א התמורה עבור השירות צריך להיות משולם בטרם מתן השירות .במידה ומלוא התמורה בגין השירות לא
תשולם בטרם מתן השירות ,תוכל "הכל למחשב ולרשת" לסרב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה ,וזאת בלי שהדבר יחשב
כהפרת ההתקשרות בין המזמין ובין "הכל למחשב ולרשת" ,ומבלי שתהא למזמין כל זכות תביעה בגין הסירוב לבצע את העבודה או
כל חלק ממנה .לחילופין ,תוכל "הכל למחשב ולרשת"לבצע את העבודה ולעכב תחת ידיה את החומרה ו/או כל ציוד אחר של המזמין
שהושאר אצלה על תשלום מלוא התמורה .זכות עכבון זו תתוסף על כל זכות עכבון העומדת לרשות "הכל למחשב ולרשת" מכוח
הדין .כל האמור הינו מבלי לפגוע בזכות "הכל למחשב ולרשת" לדרוש ו/או לתבוע מהמזמין תשלום עבור כל עבודה או חלק ממנה
שכבר בוצע בצירוף הצמדה וריבית כחוק על כל עיכוב .תשלום לעניין זה משמעו תשלום במזומן ו/או בהעברה בנקאית ו/או בהמחאה
בנקאית ,להבדיל מזיכוי זמני של שיקים המופ קדים בחשבון של "הכל למחשב ולרשת" .התשלום יבוצע על פי המחיר שאותו אישר
המזמין בטרם מתן השירות.
הזמנה זו תומצא למזמין ,לרבות באמצעות פקסימיליה ,תחתם על ידו ותוצא חזרה ל"הכל למחשב ולרשת" כשהיא חתומה .החותם
מטעם המזמין יציין לצד חתימתו את ש מו ,מספר הזהות שלו וכן יאשר כי הינו מוסמך לחייב את המזמין בהזמנה זו וכי במידה
ויסתבר שלא היה מוסמך לכך ו/או במידה והמזמין לא יקיים את התחייבויותיו על פי הזמנה זו מכל סיבה שהיא ,יהא חייב באופן
אישי בקיום כל התחייבויות המזמין על פי תנאי הזמנה זו .החבות על פי נסוח סעיף זה תוטל על המזמין גם אם לא ציין את פרטיו
ו/או מחק את האישור לצד חתימתו.
במידה ולא תידרש החומרה חזרה על ידי המזמין בתוך תקופה של  3חודשים מיום קבלת החומרה ב"הכל למחשב ולרשת" ,אזי
תוכל "הכל למחשב ולרשת" להעבירה לרשותה לצורך השמדה או מכירה לחלקים ללא כל הודעה נוספת למזמין .במקרה כזה לא
תכול כל חבות שהיא מצד "הכל למחשב ולרשת" כלפי המזמין והמזמין יחשב כמי שזנח את החומרה וויתר על זכויותיו ביחס אליה
לרבות זכות תביעה מכל מין וסוג שהוא ולרבות הזכות לקבלת מידע אודות החומרה.
ידוע למזמין כי המדיה שהעביר ל"הכ ל למחשב ולרשת" עשויה להיות פגועה ו/או המידע אשר נמצא עליה כבר נמחק ללא יכולת
שחזור .המזמין מאשר כי על "הכל למחשב ולרשת" לא חלה אחריות לגבי החמרה במצב המדיה ו/או מחיקה של מידע מהמדיה,
וזאת מכל סיבה שהיא .אין "הכל למחשב ולרשת" אחראית על הנזק שייגרם כתוצאה מאובדן מידע אשר היה ברשותה ,מכל סיבה
שהיא .תקרת הגבולץ האחריות של "הכל למחשב ולרשת" לנזק כלשהוא ,תהיה בסכום כספי של עלות בדיקת השחזור בלבד.
כל המחירים הנקובים לעיל לא כוללים מע"מ.

אישור לקוח לאיסוף מדיה לבדיקת שחזור – יש לחתום על שני העמודים:

שם______________ :

ת.ז ____________ :חתימה______________ :

ת.ד 74130 :מיקוד 41743 :חיפה ,טלפון 73-8633336 ;1-077-07-43-07 :פקס73-8633316 :
כתובתנו באינטרנט ,www.all4pc.net :דואר אלקטרוניinfo@all4pc.net :

טופס חיוב בכרטיס אשראי
תאריך_________ :
לכבוד
הכל למחשב ולרשת

הנדון :בקשה לחיוב בכרטיס אשראי
אני ,הח"מ _______________ ,מאשר בזאת ל"הכל למחשב ולרשת" לחייב את כרטיס
האשראי שברשותי (ובבעלותי) ,אשר פרטיו מופיעים להלן ,בסך של_______ :ש"ח בלבד.
בעבור שירותי שחזור מידע ___________________________________.
שם בעל הכרטיס ___________________ :ת.ז .של בעל הכרטיס.____________ :
סוג הכרטיס :ויזה/מסטרקארד/ישראכרט /אמריקן אקספרס

(יש להקיף בעיגול את סוג הכרטיס).

מספר הכרטיס ____-____-____-____ :שלוש ספרות בגב כרטיס האשראי._____ :
תוקף הכרטיס .___-___ :מספר תשלומים ___
תנאי התשלום :ללא ריבית והצמדה  /קרדיט

(אשר מוסכם על "הכל למחשב ולרשת").

(יש להקיף בעיגול את תנאי התשלום המוסכמים).

טלפון של בעל כרטיס האשראי .___-___________ :טלפון נייד.___-__________ :
כתובת למשלוח חשבונית.__________________________________________ :
חשבונית יש להוציא על שם.________________________________________ :
יש לצרף צילום תעודת זהות !!!
חתימתי על מסמך זה הינה אישור לחייב את כרטיס האשראי הנ"ל.
______________________
חתימת בעל כרטיס האשראי.
 הערה:
יש להעביר מסמך זה כשהוא חתום לפקס 40-8622286 :או לדואר אלקטרוניinfo@all4pc.net :

ת.ד 74130 :מיקוד 41743 :חיפה ,טלפון 73-8633336 ;1-077-07-43-07 :פקס73-8633316 :
כתובתנו באינטרנט ,www.all4pc.net :דואר אלקטרוניinfo@all4pc.net :

