Formulário de envio do HD ou mídia

Por favor, faça a impressão e preencha as informações antes de enviar ou
trazer o seu dispositivo à Engenharia do HD.
Nome:

Telefone:(

Endereço:
Cidade:

)

/(

Nº
Estado:

Email principal:
Email secundário:

)

Complemento:
CEP:

____________________
____________________

Qual é o seu dispositivo ( HD, cartão de memória, Pen drive, etc):
Se HD , esta em RAID ( Sim / Não / Não sei ):
Tentou recuperar em casa/empresa ou em outro prestador de serviço ? ( Sim ou Não )
Se Sim, abriu ou autorizou a abertura por terceiro ? ( Sim ou não )
Descreva a situação em que ocorreu a falha/defeito:

Engenharia do HD
Rua Dr. João Colin, 1285, Sala 3 - América, Joinville - SC, 89204-001
Av. Carlos Gomes nº 222 / 8º Andar – Porto Alegre - RS, 90480-000

Telefone: (47) 3461-3149 – (51) 3378-1120

Quais são as principais pastas e arquivos à serem recuperados :

Observações quanto ao envio e condições do orçamento:
Por favor envie seu dispositivo à unidade mais próxima de seu endereço. Para o envio de
HD, utilize uma caixa que tenha pelo menos o dobro do volume do HD. Utilize materiais como
jornal amassado em formato de bola, espuma, flocos de isopor ou similar, para evitar impactos
diretos ao HD. Somente o uso de plástico bolha não garante que seu HD ficará isento de novos
danos. A Engenharia do HD não se responsabiliza por danos oriundos no envio pelos correios ou
transportadora.
Todos orçamentos solicitados por pessoa jurídica são considerados no formato prioridade,
sem custo adicional.
Todos orçamentos no formato normal ( sem urgência ou prioridade ) são gratuitos, não existe
nenhuma cobrança de taxa de qualquer natureza sem a prévia autorização do cliente ( exceto de
envio nos correios, quando for o caso ) , os equipamentos enviados à Engenharia do HD que
permanecerem por mais de 90 dias após o orçamento e que não sejam solicitados ou retirados pelo
cliente serão doados.
Li e concordo com as condições de envio e orçamento.
Assinatura

Local e Data

Canhoto do cliente ( comprovação de entrega presencial, favor preencher e destacar ).

Cliente_______________________, deixou o dispositivo em ___/___/___ para orçamento.
Descrição :
Engenharia do HD
Rua Dr. João Colin, 1285, Sala 3 - América, Joinville - SC, 89204-001
Av. Carlos Gomes nº 222 / 8º Andar – Porto Alegre - RS, 90480-000

Telefone: (47) 3461-3149 – (51) 3378-1120

