Cylindervägen 12, 7 tr, 131 52 Nacka Strand
Telefon 08-718 07 20
E-post info@ahlbergdata.se

Datum:

Serviceformulär otrohetsutredning (och forensisk utredning) privatperson
Välj ett av alternativen:

Otrohetsutredning

Vanlig forensisk utredning

Namn:

E-post:

Gatuadress:

Postnummer och postort:

Telefon:

Personnummer:

Mobiltelefon:

Typ av lagringsmedia (hårddisk, minneskort etc):

Beskriv kort vad uppdraget går ut på:

Vilken typ av information misstänker du finns dold i mobilen (eller
annat lagringsmedia):

Allmänna villkor otrohetsutredning och IT-forensik privatperson

Analys: Undersökningen inleds med kopiering av det lagringsmedia som ska undersökas, till exempel en
mobiltelefon, dator eller minneskort/USB-minne. Kunden kan få tillbaka lagringsmediet omedelbart efter
att Ahlberg data extraherat rådata. Vi använder en exakt kopia av mobilen, eller annat lagringsmedia, vid
undersökningen. Vår ansvariga IT-forensiker kontaktar kunden när den första underökningen är klar och
meddelar vilken information och vilka bevis vi kan få fram.
Kostnad: För en otrohetsutredning är normalpriset 3 500 kronor. Priset kan dock variera beroende på hur
grundligt man vill undersöka saken. När det gäller en IT-forensisk utredning där bevisen ska hålla för en
juridisk granskning i domstol lämnas alltid en individuell offert som baserar sig på undersökningens omfattning.
Resultat: En fullständig forensisk rapport, som kan användas som bevis i domstol, levereras i form av ett
pdf-dokument. Detta kan e-postas om kunden så önskar. Ahlberg data garanterar inte att resultatet av
undersökningen alltid blir exakt vad kunden önskar. Hur mycket information som kan sökas upp och tas
med i rapporten beror på hur telefonen, hårddisken eller annat lagringsmedia använts.
Leverans av rapport: Ahlberg data lämnar ut den kompletta rapporten efter att betalning har skett.
Sekretess: Ahlberg data garanterar att ingen information om innehållet förs vidare till annan person eller
myndighet. Detta gäller under förutsättning att inte bevis på grov brottslighet kommer fram. Individuellt
sekretessavtal kan upprättas om kunden så önskar.
Jag har tagit del av och godkänner Ahlberg datas allmänna villkor:

Signatur

