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תאריך___/___/______ :

מס' בדיקה ) לשימוש המשרד(__________ :
שם חברה ___________________ :איש קשר _____________ :תפקיד ____________ :טל'___ __________ :
לרישום החשבונית

איש קשר _____________ :תפקיד _____________ :טל'___ __________ :
כתובת _______________________________ :פקס____________ :

טל' בבית___ ____________ :

אי-מייל______________________________:
פרטי הציוד שנשלח .________ :יצרן _________ :אחר________________________________ :
פרטי הציוד שנשלח .________ :יצרן _________ :אחר________________________________ :
נפח הדיסק _______ (GB ):באחריות היצרן :כן

 /לא

סוג בקר____ :

*.

מערכת הפעלה וגרסה _________ :חלוקת הדיסק למחיצות ____ :פורמט_________ :
תיאור הקבצים שיש לשחזר  +עדיפות_ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ _____ _ ______ :

קבצים נוספים___________________________________ :
תיקיות רצויות__________________________________________________________________________ :
__________________________________________________________________________
אם המדיה נפגעה מגורם חיצוני פרט , _________ :אחרת:

)תאר בפירוט( ________________________________

______________________________________________________________________________________
האם דרוש דו"ח לחברת ביטוח? כן /לא האם המידע מעורב בהליכים משפטיים/חקירה? כן /לא
הנני מאשר כי במידה ויידרש לפתוח את המדיה )הדיסק/זיכרון וכו'( ולפרק את חלקיו לצורך שחזור החומר ,תיהרס
המדיה והדבר יביא לאובדן האחריות) .הלקוח מאשר בחתימתו את פתיחתו הפיסית של הדיסק/דיסקט /מדיה (

סיווג ביטחוני )רשויות ממשלה( _________ .שם קב"ט מאשר____________________ :
מזומן אשראי  – PayPalסך של ______  ₪חשבונית מס' ______ -
פרטי תשלום ששולם בגין בדיקה:
מספר עסקת ___________________________________ PayPal
עלות ומשך הבדיקה ) :סמן/י  Xבמשבצת המבוקשת(
 + ₪ 103מע"מ
כ 24 -ש"ע
רגילה -
תשולם במעמד הזמנת הבדיקה.
 + ₪ 303מע"מ.
דחופה  3 -עד  12ש"ע
 .1הנני מצהיר כי קראתי בעיון את תנאי ההתקשרות עם  Logical Systemsכמפורט בנספח ההתקשרות בעמוד , 2/2
והנני מסכים לתנאים המופיעים בו.
 .2הנני מאשר כי אני מוסמך לחייב את המזמין בהזמנה זו וכי במידה ויסתבר שלא הייתי מוסמך לכך ו/או חלק מהתחייבויותיו
על פי הזמנה זו מכל סיבה שהיא ,אהיה חייב באופן אישי בקיום כל התחייבות המזמין על פי הזמנה זו ולראייה חתימתי
להלן.
 .3שעות פעילות המעבדה הנן .17:00 -09:00 -

** עלות בדיקה

שם מלא _____________________ :ת.ז____________ :.מס' עובד__________ חתימה_______________ :
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נספח התקשרות
 .1הנני מוסר ל  Logical Systemsכמפורט בעמוד  ,1לצורך בדיקה האם ניתן לשחזר מידע דיגיטאלי .מחיר השחזור
הנקבע על פי משך הזמן שלוקח לשחזר את המדיה ,וע"פ הציוד הנדרש לצורך שחזור .אחר הגעת ציוד למעבדת Logical
 ,Systemsתבוצע בדיקה והערכת מחיר השחזור .עלות הבדיקה תהיה מינימום  ₪ 303בתוספת מע"מ כחוק במידה
.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8
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והמדיה שתגיע אלינו נפתחה פיזית קודם לכן.
 ,Logical Systemsמתחייבת לשמירת סודיות החומר הנמסר לו .לא יעשה במידע כל שימוש .בסיום העבודה ואם לא
נקבל בקשה שונה מהלקוח – החומר מושמד תוך  7ימי עבודה.
אין  Logical Systemsו/או מי שהוא מטעמה אחראים בכל דרך על הציוד ו/או המידע הנשלח בדרכו אליו או בדרך
חזרה למזמין ,.האחריות למשלוח אל  Logical Systemsוחזרה תחול על המזמין בלבד ,גם אם השליחות בוצעה
ו/או תשולם על חשבון .Logical Systems
הזמנה זו הנה חלק בלתי נפרד מן העבודה 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 כפונה ובין כמאשר על ההזמנה מטעם המזמין לשון יחיד כן וכוללת במשמע גם רבים וכך גם לשון רבים כוללת במשמע
יחיד.
מובהר בזאת שמלוא התמורה עבור השירות צריך להיות משולם בטרם מתן השירות .במידה ומלוא התמורה בגין השירות לא
תשולם בטרם מתן השירות ,ו/או לא ניתן יהיה בפועל לשחזר את הנתונים למרות שנתנה הצעת מחיר תוכל Logical
 Systemsלסרב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה ,וזאת מבלי שהדבר ייחשב כהפרת ההתקשרות בין המזמין ל-
 ,Logical Systemsומבלי שתהא למזמין כל זכות תביעה בגין הסירוב לבצע את העבודה או כל חלק ממנה .לחילופין,
תוכל  Logical Systemsלבצע את העבודה ולעקב תחת ידה את החומרה ו/או כל ציוד אחר של המזמין שאושאר אצלה
על תשלום מלוא התמורה .זכות עכבון זו תתווסף על כל זכות עכבון העומדת לרשות  Logical Systemsמכוח הדין .על
האמור הנו מבלי לפגוע בזכותה של  Logical Systemsלדרוש ו/או לתבוע מהמזמין תשלום עבור על העבודה או חלק
ממנה שכבר בוצע בצירוף הצמדה וריבית כחוק על כל עיכוב .תשלום לעניין זה משמעו תשלום במזומן ו/או בהעברה בנקאית
ו/או המחאה בנקאית ,להבדיל מזיכוי זמני של שקים מופקדים בחשבונה של  .Logical Systemsהתשלום יבוצע על פי
המחיר אותו אישר המזמין בטרם מתן השירות.
הזמנה זו תומצא למזמין ,לרבות באמצעות פקסימיליה ,תחתם על ידו ותוצא בחזרה ל  Logical Systemsכשהיא
חתומה .החותם מטעם המזמין יציין לצד חתימתו את שמו ,כתובתו ומס' הזהות שלו וכן יאשר כי הנו 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 ניסוח סעיף זה
תוטל על המזמין גם אם לא ציין את פרטיו ו/או מחק את האשור שלצד חתימתו.
במידה ולא תידרש החומרה חזרה על ידי המזמין בתוך תקופה  60יום מיום קבלת החומרה על ידי ,Logical Systems
אזי תוכל  Logical Systemsלהעבירה לרשותה לצורך השמדה או מכירה לחלקים ללא כל הודעה נוספת למזמין.
במקרה כזה לא תכול כל חבות שהיא מצד  Logical Systemsכלפי המזמין והמזמין יחשב כמי שזנח את החומרה וויתר
על זכויותיו ביחס אליה לרבות זכות תביעה מכל מין וסוג שהוא לרבות הזכות לקבלת מידע אודות החומרה.
ידוע למזמין כי המדיה שהעביר ל  Logical Systemsעשויה להיות פגועה ו/או המידע שנמצא עליה כבר נמחק ללא
יכולת שיחזור .המזמין מאשר ל  Logical Systemsלעשות שימוש במקרים מיוחדים בצד שלישי לצורך בדיקת המדיה
ושחזורה ,וכל זאת על תנאי התשלום שאושרו על ידי המזמין .המזמין מאשר כי על  Logical Systemsו/או מי שהוא
מטעמה לא חלה כל אחריות לגבי החומרה במצב המדיה ו/או מחיקה של מידע מהמדיה ,וזאת מכל סיבה שהיא .אין
 Logical Systemsו/או מי שהוא מטעמה אחראים על נזק שיגרם כתוצאה מאובדן מידע אשר היה ברשותה ,מכל סיבה
שהיא .תקרת הגבלת באחריות של  Logical systemsלנזק כלשהו תהיה בסכום כספי של בדיקת השחזור.
כל המחירים הנקובים לעיל לא כוללים מע"מ על פי חוק ומצוינים בדולר ארה"ב.
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