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Dyski twarde - rodzaje analiz    
 

 

Lp. Typ analizy Opis czas wykonania CENA  

1. Tryb 

standardowy 

Analiza dysku twardego ATA, 

S-ATA, SCSI, SAS - 1.8", 2.5", 3.5" 

Do 10 dni roboczych 150 

2. Tryb 

ekspresowy 

Analiza dysku twardego ATA, 

S-ATA, SCSI, SAS - 1.8", 2.5", 3.5" 

2-5 dni roboczych 500 

 

 

Odzyskiwanie danych z dysków twardych 

 

Lp. Typ analizy Opis                CENA 

1. Uszkodzenia 

logiczne 

(dyski 

sprawne 

technicznie)  

Usunięcie plików lub folderów, skasowanie partycji, 

sformatowanie dysku bez nadpisania danych, 

uszkodzenie sytemu plików lub partycji, dysk który nie 

montuje się w systemie 

500-1500 

2. Uszkodzenia 

fizyczne 

nieinwazyjne 

Uszkodzenia nie wymagające ingerencji do wnętrza 

dysku np. - bad sektory, uszkodzony translator, zerowa 

pojemność dysku, uszkodzenie elektroniki, 
zablokowanie głowic na powierzchni magnetycznej , 

które po odblokowaniu są sprawne ,uszkodzone 

oprogramowanie dysku 

Od 2200 

 

3. Uszkodzenia 

fizyczne, 

inwazyjne 

Uszkodzenia wymagające ingerencji do wnętrza dysku, 

lub wymiany podzespołów wewnętrznych np.- 

całościowe uszkodzenie głowic, uszkodzenia powierzchni 

dysku, zatarcie łożyska, przekładanie głowic), uszkodzony 

silnik(przekładanie talerzy), Uszkodzona powierzchnia 

talerzy(np. zapił, wtopiona głowica). 

3000-4500 
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Odzyskiwanie danych z zestawów wielodyskowych i macierzy RAID  

  

Lp. Typ analizy CENA 

1. Uszkodzenia logiczne od 1500 zł 

2. Uszkodzenia fizyczne od 3000 zł 

3. Uszkodzenia mieszane od 4000 zł 

 

 

Tryby odzyskiwania danych z dysków SSD    

 

Lp. Typ analizy Opis Szacowany czas 

wykonania 

Warunek usługi lub 

szacowany koszt 

1. Tryb standardowy Analiza SSD do 10 dni roboczych 250 zł 

3. Tryb ekspresowy Analiza SSD W trybie 24h/dobę 1000 (płatne z góry) 

 

 

 
Ekspertyza  jest darmowa  gdy dysk nie nosi śladów wcześniejszej ingerencji i dla klientów, którzy zdecydują 

się na przeprowadzenie usługi odzyskania danych w naszej firmie. 

W przypadku rezygnacji klienta z odzyskania danych, po otrzymaniu od nas analizy z wyceną, zostaje 

pobrana opłata za wykonaną ekspertyzę. 

W przypadku odstąpienia klienta w trakcie trwania usługi z odzyskiwania danych, pobieramy opłatę równą 

50 % ceny usługi w danym trybie 
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Koszty odzyskiwania danych z SSD    

dyski w formatach : SATA, mSATA, M.2, U.2, NVMe, PCIe oraz standardowe w Apple. 

 

Lp. Pojemność SSD Typ uszkodzenia 

Logiczne (SSD sprawny, np. skasowanie, 

sformatowanie danych) 

Fizyczne (SSD niesprawny, np. brak 

dostępu do urządzenia, 

nierozpoznane urządzenie w 

systemie, zerowa pojemność) 

Opis uszkodzeń  CENA 

1. Uszkodzenia 

logiczne  

Nośniki sprawne 

technicznie 

Usunięcie plików lub folderów, 

skasowanie danych, sformatowanie bez 

nadpisywania danych, uszkodzenie 

systemu plików, TRIM wyłączony 

500 zł – 1000 zł 

 

2. Uszkodzenia 

programowo – 

sprzętowe 

Tryb 

technologiczny 

Uszkodzenia oprogramowania 

kontrolera, błędy translatora, 

uszkodzenia komórek pamięci 

Od 2300 zł – 3000 zł 

3. Uszkodzenia 

sprzętowe 

Odczyt 

bezpośrednio z 

modułów 

pamięci oraz 

metody In-

House 

Fizyczne uszkodzenia kontrolera, 

uszkodzenie PCB uniemożliwiające 

naprawę, poważna degradacja 

komórek pamięci 

od 3300 zł.- do 4500 zł 
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Karty pamięci do aparatów cyfrowych    

 

Lp. Typ ANALIZY Opis  czas wykonania CENA 

1. Tryb 

standardowy 

Analiza kart pamięci 

wszystkich typów 

do 10 dni roboczych 100 

2. Tryb 

ekspresowy 

Analiza kart pamięci 

wszystkich typów 

W trybie 24h/dobę 1000 (płatne z 

góry) 

 

Odzyskiwanie danych z kart pamięci   

 

Lp. Pojemność 

karty 

Typ uszkodzenia 

Logiczne (karta sprawna, brak 

danych np. skasowanie, 

sformatowanie) 

Techniczne 

 (karta niesprawna np. error memory card, 

zerowa pojemność, zawieszanie czytnika) 

Szacowany koszt Szacowany koszt 

4. Od 4-  8 GB 300-500 400- 700 

5. do 16 GB 300-600 900 

6. do 32 GB 600-850 1000 

7. do 64 GB 700-1200 1200 

8. powyżej 64 

GB 

wycena  INDYWIDUALNA WYCENA 
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Pendrive'y, rejestratory dźwięku (dyktafony)    

 

Lp. Typ analizy Opis czas 

wykonania 

CENA 

1. Tryb 

standardowy 

Analiza 

pendrive'a 

do 10 dni 

roboczych 

150 zł 

2. Tryb 

ekspresowy 

Analiza 

pendrive'a 

W trybie 

24h/dobę 

1000 zł (płatne z góry) 

 

Odzyskiwanie danych z pendrive'ów, rejestratorów dźwięku (dyktafonów)    

 

Lp. Pojemność 

pendrive'a 

Typ uszkodzenia 

Logiczne (pendrive sprawny, np. 

skasowanie, sformatowanie danych) 

Techniczne (pendrive niesprawny, np. 

brak dostępu do urządzenia, 

nierozpoznane urządzenie w systemie, 

zerowa pojemność) 

CENA CENA 

3. do 4 GB 250-500 750 

4. do 8 GB 300-600 900 

5. do 16 GB 300-700 1050 

6. do 32 GB 400-800 1200 

7. do 64 GB 500-900 1350 

*dla pendrive stworzonych w technologii monolitycznej uszkodzonych technicznie cena +50%    
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 Tryby odzyskiwania danych z telefonów    

 

Lp. Typ analizy Opis czas wykonania CENA 

1. Tryb 

standardowy 

Analiza Telefon 

 

do 10 dni roboczych 150 zł 

2. Tryb 

ekspresowy 

Analiza Telefon 

 

W trybie 24h/dobę 1000 (płatne z góry) 

 

 

Koszty odzyskiwania danych z telefonów w trybie standardowym    

 

Lp. System Typ uszkodzenia 

Logiczne (Telefon sprawny, np. 

skasowanie, sformatowanie danych) 

Techniczne (Telefon niesprawny, np. 

brak dostępu do urządzenia, 

nierozpoznane urządzenie w systemie, 

zerowa pojemność) 

CENA CENA 

1. Symbian 400-1000 600-1200 

2. Android 400-1200 700-1400 

3. Windows 

Phone 

400-1400 800-1600 

4. iOS 400-1600 900-1800 
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 Tryby odzyskiwania danych z tabletów   

 

Lp. Typ analizy Opis Szacowany czas wykonania CENA 

1. Tryb 

standardowy 

Analiza Tablet do 10 dni roboczych 150 zł 

3. Tryb 

ekspresowy 

Analiza Tablet 

 

W trybie 24h/dobę 1000 zł (płatne z góry) 

 

 

Koszty odzyskiwania danych z tabletów w trybie standardowym    

 

Lp. System Typ uszkodzenia 

Logiczne (Tablet sprawny, np. 

skasowanie, sformatowanie danych) 

Techniczne (Tablet niesprawny, np. 

brak dostępu do urządzenia, 

nierozpoznane urządzenie w 

systemie, zerowa pojemność) 

CENA CENA 

1. Android 500-1500 1000-2000 

2. Windows 500-1700 1000-2200 

3. iOS 500-1900 1000-2400 

 

WAŻNE :  

Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. 

Nośnik klienta przekazany do odzyskania danych po wykonaniu usługi pozostaje u zleceniobiorcy. 

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID – podlega indywidualnej / oddzielnej wycenie 

Dodatkowe usługi : 

Usługa procesowania danych (wyszukiwanie konkretnych danych przedział czasowy, np. pliki poczty) 120zł 

netto /h 

Usługa naprawy plików word, excel, pdf, jpg, 120 zł netto /h 

Usługa naprawy baz danych SQL cena ustalana indywidualnie. 

 


