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Harmonogram dla rodziców i opiekunów 

Zaraz na początku roku szkolnego rodzice i  
opiekunowie otrzymają ze swojej szkoły dokument 
z informacjami dotyczącymi Ogólnych Warunków 
Umowy (AVB) oraz zapłaty wkładu własnego.  
Dokument zawiera dane referencyjne płatności  
oraz linki do formularzy online na potrzeby potwierd- 
zenia warunków i wniosek o zwolnienie z wkładu 
własnego (dla osób do tego uprawnionych). 

Należy otworzyć link do formularza online  
w celu potwierdzenia Ogólnych Warunków 
Umowy w swojej przeglądarce.  
Należy przeczytać Ogólne Warunki  
Umowy, wpisać swój numer referencyjny 
płatności i zaakceptować warunki,  
wysyłając formularz.  
Akceptacja Ogólnych Warunków Umowy 
stanowi warunek otrzymania urządzenia.

Należy przelać 25% wartości urządzenia jako 
wkład własny na konto podane w informacji  
dotyczącej płatności. Pod pewnymi warunkami 
możliwe jest zwolnienie z wkładu własnego – 
wymaga to jednak przesłania formularza online. 
Wnioski o zwolnienie rozpatruje Federalna Agen-
cja Księgowa (BHAG), informując niezwłocznie  
o swojej decyzji. Podstawy zwolnienia przedsta-
wione są tutaj: digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Po wyrażeniu zgody na Ogólne Warunki Umowy urządzenie  
zostanie przekazane dziecku w klasie. Okres gwarancji na  
urządzenie wynosi 4 lata. Na przekazanym potwierdzeniu  
odbioru wykazane jest urządzenie, numer seryjny i dane referen-
cyjne płatności. Dane te (numer seryjny i dane referencyjne  
płatności) będą potrzebne w przypadku późniejszych kwestii  
organizacyjnych, np. w przypadku zgłoszeń gwarancyjnych.  
Numer seryjny urządzenia gwarantuje jego jednoznaczne przypisa-
nie do danego dziecka, udokumentowane również przez szkołę. 

Korzystanie z urządzenia pozwala na 
uczestniczenie w nowoczesnych lekcjach, 
ułatwiając naukę dostosowaną do indywi-
dualnych potrzeb ucznia, uwzględniając 
dzisiejszy świat społeczny dziecka i  
oferując wiele możliwości realizacji zajęć. 
Dziecko może korzystać z urządzenia  
również w domu. Informacje:   
digitaleslernen.oead.at/ 
de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps 

oead digiTales Lernen
Szczegółowe informacje w tym 
zakresie można znaleźć w Bro-
szurze dla rodziców i opiekunów
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Formularz online na potrzeby  

potwierdzenia Ogólnych  

Warunków Umowy można  

znaleźć tutaj:  

avb.digitaleslernen.gv.at 

Formularz online na  

potrzeby uzyskania  

zwolnienia z płatności  

można znaleźć tutaj:   

befreiung. 

digitaleslernen.gv.at

Istnieje możliwość  

ubezpieczenia swojego  

urządzenia! 

digitaleslernen.oead.at/ 

garantie-versicherung  
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