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Načrt za starše in skrbnike 

Šola bo skrbnikom pravočasno pred začetkom  
šolskega leta poslala dokument z informacijami o 
splošnih pogodbenih pogojih in plačilu lastnega 
prispevka. V tem dokumentu boste našli referenco 
za plačilo kot tudi povezavo do spletnih obrazcev  
za potrditev splošnih pogodbenih pogojev in  
zahtevek za oprostitev plačila (za upravičence).

V spletnem brskalniku odprite povezavo 
do spletnega obrazca za potrditev sploš-
nih pogodbenih pogojev. Prosimo, da  
preberete splošne pogodbene pogoje in 
vnesete svojo referenčno številko za  
plačilo, s pošiljanjem obrazca pa se  
strinjate s pogoji. Soglasje s splošnimi  
pogodbenimi pogoji je pogoj za prejem 
naprave.

Prosimo, da nakažete lastni delež v višini 25 % 
na račun, ki je naveden v informacijah o  
plačilu. Če izpolnjujete določene predpogoje, 
lahko prek spletnega obrazca zaprosite za 
oprostitev plačila lastnega deleža. Državna 
agencija za računovodstvo obdela zahtevek  
za oprostitev plačila in pravočasno posreduje 
odločbo. Za pogoje oprostitve plačila glejte  
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Po tem, ko ste potrdili strinjanje s splošnimi pogodbenimi  
pogoji, bo šola vašemu otroku predala napravo v uporabo.  
Naprava ima štiriletno garancijo. Prejeli boste potrdilo o  
prevzemu, v katerem je navedeno ime naprave, serijska številka 
naprave in referenca za plačilo. Te podatke (serijska številka, 
referenca za plačilo) boste potrebovali za kasnejšo praktično 
organizacijo, npr. za primere uveljavljanja garancije. S serijsko 
številko naprave je zagotovljena natančna dodelitev naprave 
vašemu otroku, ki jo dokumentira tudi šola. 

Uporaba naprave omogoča moderni način 
poučevanja, ki olajšuje prilagojeno učenje, 
upošteva današnji svet, v katerem otrok 
biva, ter nudi številne možnosti za obliko-
vanje pouka. Vaš otrok lahko napravo  
uporablja tudi doma. Informacije:   
digitaleslernen.oead.at/ 
de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps 

oead digiTales Lernen
Podrobnejše informacije najdete 
v brošuri za starše in skrbnike
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Spletni obrazec za  

potrditev splošnih pogodbenih  

pogojev najdete tu:  

avb.digitaleslernen.gv.at 

Spletni obrazec za  

oprostitev plačila  

najdete tu: befreiung. 

digitaleslernen.gv.at

Vašo napravo lahko  

tudi zavarujete!  

digitaleslernen.oead.at/ 

garantie-versicherung  
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