Avtal gällande datorutrustning för studerande
1. Avtalsparter


Optima
(nedan benämnd ”Optima”)



Undertecknad myndig studerande i Optima, eller undertecknade vårdnadshavare till
omyndig studerande i Optima
(nedan benämnd ”studerande”)

2. Avtalets syfte
Syftet med avtalet är att Optima anskaffar en tablettdator Microsoft Surface 3 (64 GB / 4 GB
ram) med tillhörande program och som tilläggsutrustning ett tangentbord och en Surfacepenna (nedan benämnt ”datorn” eller ”datorutrustningen”) för den studerandes del, och att
den studerande betalar en del av anskaffningskostnaden för datorutrustningen vid
inledandet av studierna och använder denna i sina studier under sin utbildningstid i Optima.
Då utbildningen vid Optima avslutas övergår äganderätten till den studerande enligt nedan
angivna villkor.

3. Delbetalning för anskaffningen
Den studerande betalar 225 € till Optima som del av anskaffningspriset för
datorutrustningen.

4. Allmänna villkor
Datorutrustningen ges ut till den studerande efter att detta avtal har undertecknats och
returnerats och kvitto på erlagd betalning har uppvisats vid Optimas IKT-enhet i samband
med att studierna inleds.
Om avtalet har undertecknats av vårdnadshavare till omyndig studerande är avsikten att
vårdnadshavarens studerande, som studerar i Optima, ska använda datorutrustningen i
studierna i enlighet med villkoren i detta avtal.

5. Avtalstid
Detta avtal gäller från och med den dag studeranden utkvitterat datorutrustningen till dess
att studeranden avslutar sin utbildning.
Avtalet kan upphöra med omedelbar verkan om endera avtalsparten begär detta.
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6. Äganderätt
Datorutrustningen ägs under hela studietiden av Optima. Den studerande fungerar under
studietiden som innehavare, och får inte pantsätta, sälja, låna ut eller på annat sätt överlåta
datorutrustningen i strid mot detta avtal. Efter slutförda studier med godkänd examen
övergår äganderätten till den studerande.
Ifall studierna avslutas innan de slutförts med godkänd examen, eller avtalet sägs upp av
endera parten kan den studerande antingen returnera datorutrustningen till Optima eller
lösa in den enligt följande:
-

Om datorutrustningen returneras till Optima återbetalas en del av den betalning som
den studerande gjort före datorutrustningen utkvitterades enligt nedanstående:
Studierna avslutas under det första studieåret
Studierna avslutas under det andra studieåret
Studierna avslutas efter det andra studieåret

-

Återbetalning: 150 €
Återbetalning: 75 €
Ingen återbetalning

Om den studerande önskar lösa in datorutrustningen erläggs ett inlösningspris enligt
följande:
Datorns ålder vid
inlösningstillfället
0-5 månader
6-12
12-17
18-24
24-29
30-34

Inlösningspris
100 % av skillnaden mellan Optimas inköpspris och det
pris som studerande har betalat då datorn togs emot.
85 %
70 %
55 %
40 %
25 %

7. Garanti, ansvar och ersättningsskyldighet
Datorutrustningen omfattas av 1 års garanti.
Den studerande ansvarar för datorutrustningen under hela sin studietid. Den studerande är
skyldig att ersätta eventuella skador på eller förlust av utrustningen, som orsakats avsiktligt
eller på grund av vårdslöshet.
Om ersättningsskyldighet uppstår kallar Optima till ett möte där den studerande ges
möjlighet att redogöra för sin hantering av datorn och om normal aktsamhet har iakttagits.
Därefter fastställs ansvarsfördelning och eventuella ersättningsanspråk enligt följande:


Om kringutrustningen, dvs. det separata tangentbordet eller pennan, har skadats eller
förkommit, står den studerande själv för reparations- eller nyanskaffningskostnaden.



Om datorn förkommit på grund av den studerandes vårdslöshet står den studerande själv för
nyanskaffning samt erlägger ersättning till Optima enligt nedanstående tabell för totalskada.



Vid partiell skada, som medför att datorn har skadats men lönar sig att repareras, står den
studerande för den faktiska reparationskostnaden.
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Vid totalskada, som innebär att datorn avsiktligt eller genom vårdslöshet har skadats så att
den inte kan repareras till skälig kostnad, står den studerande själv för nyanskaffning.
Dessutom skall den studerande ersätta Optima för den förstörda datorn enligt följande:

Datorns ålder vid
skadetillfället
0-5 månader
6-12
12-17
18-24
24-29
30-34

Studerandens ersättning till Optima för totalskadad
eller förkommen dator
100 % av skillnaden mellan Optimas inköpspris och det
pris som studerande har betalat då datorn togs emot.
85 %
70 %
55 %
40 %
25 %

Den studerande bör, i egenskap av innehavare, ha försäkring som täcker eventuella skador.

8. Ordningsregler för studerandens användning av datorutrustningen
Följande regler gäller under studietiden:











Utrustningen skall användas inom den undervisning som sker i Optimas utrymmen.
Den studerande har också rätt att använda utrustningen för eget bruk i hemmet.
Utrustningen får bara användas av den studerande som detta avtal avser.
Utrustningen skall alltid tas med hem efter skoldagens slut eller förvaras i av Optima anvisat
låst utrymme.
Datorn bör vara fulladdad inför varje skoldag.
Det är studerandens ansvar att vårda utrustningen väl, förvara den säkert samt se till att den,
när den inte används, hålls under uppsikt eller förvaras inlåst i klassrum eller på annan av
Optima anvisad plats.
Studerande ansvarar själv för att det som sparas på datorn även finns lagrat på annat ställe
(backup).
Studerande ansvarar själv för att det material som lagras inte bryter mot upphovsrättslagen.
Studerande är skyldig att använda datorn och uppträda i datormiljön på etiskt riktigt sätt.
Detta innebär bl.a. att alltid uppträda under eget namn och använda IT-miljön på ett lagligt
och ansvarsfullt sätt. Studeranden bör respektera alla människors lika värde, använda ett
vårdat språk samt värna om såväl sin egen som andras integritet. Personangrepp eller
kränkningar är aldrig tillåtna.

9. Licenser och program
Optima ansvarar för att nödvändiga programlicenser för de program som används i
undervisningen finns tillgängliga utan kostnader för den studerande.
Den studerande har rätt att under eget ansvar installera andra program i datorn än de som
används i undervisningen, förutsatt att den studerande har nödvändiga licenser.
Optima ansvarar inte för material som installerats eller lagrats på datorutrustningen.
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10. Support
Studeranden ansvarar själv för uppstart och inställningar av den nya datorn. Skriftliga
anvisningar om hur detta görs medföljer datorn vid överlåtelsen. Optima ger ingen extra
support förutom den som ges i samband med den normala användningen i undervisningen.
Optimas IKT-personal kan, om så behövs, hjälpa till med att återställa en dator till
ursprungsläget. Den studerande är skyldig att vid behov ge Optimas IKT-personal, eller någon
annan som IKT-personalen anvisar, tillträde till datorutrustningen för besiktning/kontroll och
i samband med detta tillhandahålla nödvändiga lösenord.
Om det är fråga om datorfel som kan hänföras till garantin hänvisar IKT-personalen till
auktoriserad garantiservice. I övriga fall hänvisas till datanomavdelningens lokala help-desk.

11. Hävning av avtalet
Om den studerande bryter mot något som stipulerats i detta avtal eller avstängs från
studierna har Optima rätt att häva avtalet med omedelbar verkan och samtidigt kräva att
den studerande omedelbart återlämnar datorutrustningen samt ersätter Optima i enlighet
med tabellen i punkt 7 i detta avtal.
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Detta avtal har uppgjorts i två exemplar, ett för vardera parten.

Underskrifter
A) Myndig studerande
Jag har läst detta avtal, förstått innebörden och godkänner avtalet.
Ort och datum:
Studerandens underskrift:
Namnförtydligande:

eller
B) Vårdnadshavare för omyndig studerande
Jag har läst detta avtal, informerat studerande om de regler och villkor som gäller innehavet
och användningen av datorutrustningen och godkänner härmed avtalet.
Avtalet avser följande studerande:
Studerandens namn:
Personbeteckning:
Klass:

Ort och datum:
Vårdnadshavarens
underskrift:
Namnförtydligande:

OPTIMA
Ort och datum:
Underskrift:
Namnförtydligande:

Max Gripenberg

Tjänstebeteckning:

Rektor, Optima

xDe av studerande/vårdnadshavare undertecknade avtalen medtas vid terminsstarten och inlämnas,
tillsammans med kvitto på betalning, i samband med kvitteringen av utrustningen.
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Kvittering i samband med att utrustningen överlåts:
Härmed kvitteras att datorutrustningen har mottagits.
Datum:
Studerandens underskrift:
Namnförtydligande:

Överlåtits av:
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