KONTRAKT – LEIE AV BÆRBAR PC FRA DROTTNINGBORG VGS
Avtale om leie av bærbar PC inngås mellom partene
Utleier / skole: Drottningborg vgs.
Leier / elev: …………..………………………………………. (navn med blokkbokstaver)

1. Generelle leievilkår:
Leieforholdet gjelder så lenge leier er elev ved Drottningborg vgs., og normal
leieperiode er tre skoleår. Etter tre skoleår tilfaller PC-en eleven vederlagsfritt. Dersom
eleven slutter ved skolen før normal leieperiode er omme, må PC-en returneres til
skolen eller kjøpes ut til avtalt sum (se punkt 2). PC-en er skolens eiendom inntil
leieperiodens utløp eller den blir frikjøpt.
2. Priser:
Leiesum skoleåret 2017/2018:
Leiesum skoleåret 2018/2019:
Leiesum skoleåret 2019/2020:

kr 1 000
kr 1 020 (justeres i henhold til Lånekassens satser)
kr 1 050 (justeres i henhold til Lånekassens satser)

Frikjøp skoleavbrudd/slutt i løpet av/etter et år: kr 2 070
Frikjøp skoleavbrudd/slutt i løpet av/etter to år: kr 1 050
Frikjøpssummen forutsetter at leiebeløpet er innbetalt i frikjøpsåret. Eleven forplikter
seg til å følge gjeldende lisensbestemmelser ved overtagelse av maskinen.
3. Elevens forpliktelser:







Eleven forplikter seg til å behandle PC-en med aktsomhet og å oppbevare den i
sekk under skoledagen.
Eleven må bruke PC-en i samsvar med skolens generelle reglement.
Eleven forplikter seg til å bruke PC-en under hele opplæringsløpet.
Eleven må selv sørge for backup av PC-ens filer.
Eleven er selv ansvarlig for innholdet utover grunnoppsett. Skolen fraskriver seg
ansvaret for å rette opp i feil som skyldes programvare utover standardpakke. Om
nødvendig vil standard grunnoppsetning bli gjenopprettet.
Ved tap, tyveri eller skade som ikke dekkes av forsikring/garanti, skal eleven erstatte
PC-en/betale for reparasjon. I en overgangsperiode kan da eleven leie PC av
skolen. Å leie koster kr 200 per påbegynte uke. Maksimal leieperiode er 3 uker.
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4. Skolens forpliktelser







Skolen er ansvarlig for PC-ens grunnoppsett og programvare.
Skolen holder PC-en forsikret under opplæringen.
Skolen er ved normal bruk ansvarlig for service og vedlikehold av PC-en.
Skolen tilbyr eleven låne-PC dersom leid PC må repareres og det er skolens ansvar.
Skolen forbeholder seg retten til å slette alt som ligger på PC-en ved evt. reparasjon.
Skolen fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som skyldes tyveri, brann,
uhell og lignende.

5. Opphør av kontrakt


Dersom eleven velger å si fra seg skoleplassen før skolestart annulleres avtalen.

Signert original av denne kontrakten oppbevares av skolen. Dersom eleven er under 18
år skal den signeres av både elev og foresatt.

Sted: _____________________ dato: ____________

sign: ______________________
(Drottningborg vgs.)

sign elev: ____________________________

sign foresatt: _________________________
(for elever under 18 år)
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