
“Chúng tôi tưởng rằng mình đã mất tất cả, nhưng

Seagate đã xuất hiện và trở thành vị cứu tinh, khôi

phục toàn bộ kỷ niệm của gia đình tôi trong suốt 10

năm qua, từ album ảnh cưới cho đến khi con trai tôi

chào đời và chập chững biết đi. Cảm ơn Seagate rất

nhiều.”

-Trent M., Des Moines, Iowa

Tiết kiệm chi phí – Xóa bỏ nỗi lo

Quá trình phục hồi dữ liệu rất tốn kém và mất thời gian. Tuy

nhiên với Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu miễn phí (Seagate Data

Rescue Recovery Services), bạn hoàn toàn yên tâm khi dữ

liệu của mình đang được bảo vệ với chi phí thấp nhất và hiệu

quả cao nhất.

Nhờ đội ngũ kĩ sư chuyên nghiệp từ Seagate, quy trình phục

hồi dữ liệu không chỉ nhanh chóng, đơn giản mà còn rất bảo

mật và riêng tư, tất cả chỉ diễn ra trung bình trong khoảng từ

12-15 ngày làm việc (kể từ khi Seagate tiếp nhận ổ cứng lỗi).

seagate.com
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-Eric L., Cortland, từ New York

“Phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình của

Seagate đã giúp tôi khôi phục lại gần 700GB dữ liệu đã mất.

Các bạn không chỉ cứu tôi một bàn thua trông thấy mà còn

giúp đỡ công ty tôi rất rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn!”

Bước 1

Nếu bạn bị mất dữ liệu, hãy gọi ngay

đến Hotline miễn phí của Seagate

(1228 0775 – Viettel, 1210 20063 – MobiFone

hoặc 1206 5303 – VNPT & VinaPhone).

Bước 2

Liên hệ với dịch vụ vận chuyển quốc tế UPS để gửi

ổ cứng về Trung tâm Phục hồi Dữ liệu của Seagate

ở Hà Lan. Seagate sẽ hỗ trợ phí vận chuyển và đổi

trả ổ thay thế cho bạn tại Việt Nam (nếu đạt đủ điều

kiện theo qui định).

Bước 3

Tại Trung tâm Phục hồi Dữ liệu của Seagate

Hà Lan, các kĩ sư sẽ sửa chữa ổ cứng của bạn và

chuyển toàn bộ dữ liệu qua một ổ cứng gắn ngoài.

Bước 4

Seagate sẽ gửi về tận tay bạn một ổ cứng gắn ngoài

chứa toàn bộ dữ liệu đã khôi phục – đặc biệt là

Hoàn toàn miễn phí!*

“Cả bản thân tôi và công ty chủ quản đều rất khó

tính, nhưng Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu của Seagate

quả thật là trên cả tuyệt vời. Seagate đã cứu toàn bộ

dữ liệu đã mất của công ty tôi với thời gian xử lý nhanh

không tưởng.”

Hỗ trợ mọi loại dữ liệu và mọi tình huống phát sinh.

Miễn phí vận chuyển đến Trung tâm Phục hồi Dữ liệu.

Hỗ trợ theo dõi 24/7 quá trình phục hồi dữ liệu.

Tỷ lệ thành công lên tới 90%, tỷ lệ hài lòng lên tới 95%.

Dịch vụ Phục hồi

cho mọi loại Dữ liệu của bạn

Với Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu miễn phí (Seagate Data Rescue Recovery

Services), bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi mọi dữ liệu quan trọng của

bạn – dù nằm trong thiết bị nào – đều được bảo vệ tối đa, bất kể bạn có

làm rơi vỡ, vào nước hay vô tình xóa bỏ. Dịch vụ bao gồm:

Dữ liệu của bạn được

Bảo mật tối đa

Tìm hiểu thêm về Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu miễn phí

(Seagate Data Rescue Recovery Services) tại:

https://rescueplans.seagate.com

Tìm hiểu thêm về thông tin Sản phẩm Chính hãng

Seagate tại:

https://nbg.seagate.com/sanphamchinhhang

Tìm hiểu thêm về dòng ổ cứng SkyHawk cho hệ

thống giám sát Camera tại:

https://nbg.seagate.com/vn-ocungskyhawk

Quy trình phục hồi dữ liệu hoạt động

ra sao? Rất đơn giản

-William G., Nhà soạn nhạc Phim và Chương 

trình Âm nhạc trên TV, Los Angeles,

California

Tất cả các phòng trong Trung tâm Phục hồi Dữ liệu đều được đảm

bảo an ninh nghiêm ngặt 24/7.

Mọi dữ liệu của khách hàng được bảo mật trong phòng kín có

khóa bằng vân tay và sinh trắc học.

Mọi dữ liệu trả về cho khách hàng sẽ được mã hóa bằng mật

khẩu.

Dịch vụ Phục hồi Dữ liệu Miễn phí

tại Việt Nam

3 năm cho dòng ổ cứng HDD và SSD thương hiệu Seagate

IronWolf và IronWolf Pro (trừ SSD IronWolf 110 là 2 năm).

3 năm cho dòng ổ cứng HDD thương hiệu Seagate SkyHawk và

SkyHawk AI có dung lượng ≥ 2TB.

1 năm cho dòng ổ SSD Seagate BarraCuda Q5.

3 năm cho dòng ổ SSD Seagate FireCuda 520.

2-3 năm cho toàn bộ ổ cứng gắn ngoài Seagate 

(DOM ≥ 01/2021).

3-5 năm cho toàn bộ ổ gắn ngoài và để bàn LaCie 

(DOM ≥ 01/2021).

*từ 01/01/2021

*bạn chỉ cần thanh toán thuế, phí xuất nhập khẩu theo qui định của Chính phủ Việt Nam


