
Aftale om iPad på Ringsted Lilleskole – august 2013 

LÅNEKONTRAKT - IPAD PÅ RINGSTED LILLESKOLE 

Elevens navn_______________________________________ 

Ipad Serienummer:___________________________________________ 

Brugsperiode 36 mdr. (udleverings/startdato) ______________ 20___ 

iPaden koster kr. 115,- pr. måned og beløbet opkræves på samme betalingsvilkår som 

skolepengene. Prisen er inkl. cover, gavekort på kr. 150,- og All-Risk forsikring(se vilkår) og support 

hos ATEA. Efter de 3 år skal iPaden enten afleveres, hvorefter der kan blive tale om en ny aftale 

med nyt udstyr, eller købes mod en engangsbetaling på ca. 2 % af nyværdien(svarende til ca. kr. 

90,-).   

Betingelser: 
 

1. iPaden er primært et skoleværktøj. Den må gerne bruges til private formål, men i tilfælde hvor spil, 

billeder eller andet optager plads der vanskeliggør skolearbejdet, vil det blive krævet, at man 

sletter for at frigøre plads. 

2. iPaden skal være opladt og klar til brug, når skoledagen starter.  

3. iPaden skal til enhver tid opbevares i det udleverede cover. 

4. Der skal oprettes et unikt apple-id som ikke deles af andre iPads, iPhones eller andet.   

5. Det er forældrenes ansvar at opbevare og huske alle koder, så det til enhver tid er muligt at fjerne 

disse. Hvis koder glemmes og iPaden fx ikke kan repareres, så kan skolen ikke holdes ansvarlig for 

tabet.  

6. Skader på iPaden, tyveri osv. dækkes i henhold til de betingelser der er opstillet i All-Risk 

forsikringen fra ATEA. Forsikringen dækker kun hvis der foreligger en underskrevet lånekontrakt 

med Ringsted Lilleskole. 

7. Eleven er sammen med sine forældre forpligtet til at iPaden behandles og opbevares forsvarligt. 

Skader og andre forhold der lever op til All-Risk forsikringens betingelser anmeldes til skolens iPad-

ansvarlige.  

8. Hvis iPaden beskadiges, bortkommer eller anvendes på en uautoriseret måde, så er forældrene 

forpligtet til at erstatte tabet i henhold til dansk rets almindelig betingelser. 

9. Aftalen løber som udgangspunkt i 36 måneder. Hvis eleven forlader skolen før aftalens udløb, så er 

forældrene forpligtet til at betale det resterende beløb(36 mdr*kr. 115,- minus allerede betalte 

rater).  

Erstatnings-/forsikringsspørgsmål: 
Foruden ATEA’s All-Risk forsikring, så har skolen ikke nogen forsikring der dækker brugen af iPads. 
Yderligere dækning kan kun opnås ved privattegning af elektronikforsikring. Med underskriften 
erklærer brugeren, at have gjort sig bekendt med betingelserne og er indforstået hermed. 
 

Dato: ____________________   

_____________________________         __________________________________ 

Ringsted Lilleskole, skolelederen                 Forældre/værge 


