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Utlånsavtale for bærbar PC 
WANG Ung Tønsberg AS låner ut bærbar PC med programvare og tilhørende utstyr under forutsetning av 
opprettholdt elevstatus i avtaleperioden. Undertegnet avtale trer i kraft når eleven kvitterer for mottagelse av 
datamaskin og tilhørende utstyr. Er eleven under 18 år, skal utlånsavtalen også undertegnes av elevens foresatte 
som blir solidarisk erstatningsansvarlige. Jeg erklærer at jeg har lest og forstått avtalens vilkår, har mottatt en 
ryggsekk med bærbar PC og separat strømforsyning. Jeg forplikter meg til å følge vilkårene nedenfor. 

 

 

 

Egenandeler: Ny lader kr 350, nytt tastatur kr 300, ny skjerm kr 500, nytt tyverimerke kr 100, annen skade på 
kabinett som gjør at maskinen må sendes til reparasjon kr 500. 

Eleven står selv ansvarlig for å sikkerhetskopiere data lagret på den utdelte PC-en. Ved feil på PC-en vil denne 
bli formatert, og satt opp slik den var når den ble utdelt, og all data lagret på PC-en vil bli slettet.  

Hvis en elev avslutter skolegangen på WANG i løpet av skoleåret, må PC-en tilbakeleveres til Data-ansvarlig 
umiddelbart. PC-en med tilhørende utstyr leveres tilbake i samme forfatning (uten privat merking som for 
eksempel klistremerker etc.) som da dette ble utlevert. Ved nedbetalt pc tilfaller PC-en med tilhørende utsyr 
eleven. 

Etter nærmere beskjed vil PC-en kunne bli samlet inn for reinstallasjon i sommerferien. Dersom datamaskinen 
med tilhørende utstyr ikke blir innlevert til de offisielle fristene som er satt av skolen for innlevering, anses den 
som tapt og elev/foresatt vil motta faktura som må betales. Ellers følges vanlige inkassorutiner. 

Eleven vil motta en kvittering som dokumentasjon på at PC-en med tilhørende utstyr er levert. Kvitteringen må 
oppbevares i minst 6 mnd. som bevis på at utstyret er innlevert. 

 

 
  

 

Rektor 

 

Elevens underskrift 

4. Jeg er klar over at denne PC-en, samt 
brukernavn og passord knyttet til denne er 
personlig, og vil sørge for at andre ikke får 
kunnskap om, eller tilgang til disse. 

5. Jeg forplikter meg til ikke å forlate PC-en uten 
tilsyn, og alltid å logge meg ut etter bruk. 

6. Jeg forplikter meg til ikke å endre eller fjerne 
programmer og funksjonalitet på PC-en. 

7. Jeg forplikter meg til å bruke PC-en etter 
skolen/lærerens anvisning for bruk. 

8. Jeg forplikter meg til ikke å bruke PC-en til 
distribusjon av programvare, film, musikk 
eller lignende. 

9. Skolen kan ved behov, f.eks ved mistanke om 
misbruk, når som helst, uten varsel, koble PC-
en fra datanettverket.  

10. Jeg er klar over at datatrafikk kan spores. 
Sporingen kan kun benyttes iht. Datatilsynets 
retningslinjer. 

 

1. Jeg forplikter meg til å ta godt vare på PC-en og 
tilhørende utstyr. Oppbevare/transportere PC-
en med tilhørende utstyr i sekken jeg har 
mottatt, eller på annen betryggende måte og for 
øvrig i følge skolens anvisninger for dette. 

2. Jeg er klar over at jeg i avtaleperioden kan bli 
erstatningsansvarlig for reparasjon av skade 
og/eller tap av PC-en med tilhørende utstyr. Ved 
selvforskyldt skade, hvor PC-en må repareres, 
må skaden betales i sin helhet av 
eleven/foresatt. Ved tap av PC-en vil 
eleven/foresatt bli fakturert tilsvarende kostnad 
for ny PC. Ved reparasjoner hvor elev / foresatt 
ikke må dekke hele kostnaden, gjelder 
egenandeler nevnt under. Faktura blir sendt fra 
skolens dataleverandør.  

3. Jeg er klar over at skolens ordensreglement 
kommer til anvendelse i forbindelse med bruk, 
eventuell skade på og tap av PC-en med 
programvare og tilhørende utstyr, noe som kan 
få betydning for orden/adferdskarakteren. 

 

Foresattes underskrift 


