Avtal om Elev-dator
Avtalsparter

Utlånare: Himmelstalunds utbildningscentrum kallad Gymnasiet.
Låntagare: Elev vid Himmelstalunds utbildningscentrum, nedan kallad Eleven.
För omyndig elev skall avtalet godkännas av vårdnadshavare.
Mellan parterna ingås följande avtal om lån av nedan angivna dator.
Dator
Avtalet gäller för HP

CB11G9 CelN5100 11 8GB/64 PC

Lånetid
Lånet gäller under den tid Eleven är inskriven vid Gymnasiet. Då Eleven avslutar sin utbildning skall datorn
återlämnas till Gymnasiet.
Äganderätt
Datorn och medföljande programvara är under hela lånetiden Gymnasiets egendom och får inte pantsättas, säljas
eller lånas ut till tredje part av Eleven. Om utmätning skulle företas hos Eleven eller om denne skulle sättas i
personlig konkurs är Eleven skyldig att omedelbart underrätta Gymnasiet om detta.
Lånevillkor
Då Eleven tagit emot datorn bär denne ansvaret för att datorn inte skadas, förstörs, försämras eller förloras.
Eleven åtar sig också att under lånetiden väl vårda datorn, endast använda den på föreskrivet sätt och förvara den
säkert, i enlighet med punkt 1-3 nedan.
1. Datorn ska hanteras och förvaras med varsamhet. Utrustningen ska betraktas som stöldbegärlig, dvs
försäkringsbolagens krav om aktsamhet ska iakttas.
2. Eleven skall själv bekosta service, underhåll och reparationer som vållats genom t.ex. ovarsam hantering,
rita/skriva, fästa klisterdekaler på datorn, eller genom annan hantering som negativt påverkat andrahandsvärdet
och som inte kan bedömas som normalt slitage.
3. Eleven skall följa Gymnasiets regler för datoranvändare och svensk lagstiftning. Särskilt erinras om reglerna i
upphovsrättslagen och brottsbalken.
Skada, service och reparation av Datorn
Om Datorn under lånetiden skadas ska eleven omedelbart anmäla detta till Gymnasiet och på särskild blankett ge
en skriftlig och undertecknad beskrivning av händelsen.
Service, reparationer och skada bedöms av Gymnasiet.
Om inte reglerna för hantering av Datorn följts eller om Eleven på annat sätt varit vårdslös med Datorn är Eleven
ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet..
Gymnasiet förbehåller sig rätten att eventuellt ersätta den skadade Datorn med annan likvärdig.
Förlust av Datorn
Om Datorn under lånetiden blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska Eleven omedelbart anmäla detta till
Gymnasiet och göra en stöldanmälan till Polisen.
Gymnasiets försäkring täcker inte stöld, förlust, normalt slitage förbrukningsvaror och avsiktliga handlingar av
skador.
Eleven är ersättningsskyldig gentemot Gymnasiet med Datorns fulla värde efter gällande avskrivningsregler.
Hävning
Bryter Eleven mot något i detta avtal har Gymnasiet rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan och med
kravet om omedelbart återlämnande av Datorn.
Detta avtal är upprättat i ett exemplar, varav Gymnasiet behåller originalet och Eleven får kopia på avtalet.
Eleven, och för omyndig elev även vårdnadshavare, samt skolans ansvarige undertecknar avtalet och förbinder
sig att följa detta fr.o.m. den dag Datorn lämnas ut och kvitteras av Eleven.

Avtalet slutar gälla den dag Datorn återlämnas.

Utlånad dator

HP CB11G9 CelN5100 11 8GB/64 PC

Datorns serienummer (ifylls av skolan)

med strömsladd/laddare och programvaror
Klass

Stöldsyddsnummer (ifylls av skolan)

Norrköping den

Rektors underskrift

Elevens namn, textat

Elevens personnummer

Elevens namnunderskrift

Vårdnadshavares namn, textat

Vårdnadshavares namnunderskrift

Vårdnadshavares personnummer

