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Yasal vasiler için zaman çizelgesi
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Genel hüküm ve koşullar
ile ödeme bilgilerinin
alınması

Okul başlar başlamaz, yasal vasi olarak size
okulunuzdan Genel Hüküm ve Koşullar (AVB) ve
kendi katkı payınızı nasıl ödeyeceğiniz hakkında
bilgi içeren bir belge gönderilecektir. Bu belgede
ödeme referansınızın yanı sıra GIC onayı ve
muafiyet başvurusu (yararlanıcılar için) için
çevrimiçi formlara bağlantılar bulacaksınız.
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Genel hüküm ve koşulların onaylanması
için çevrimiçi formun bağlantısını tarayıcıulların
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için bir ön koşuldur.
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Lütfen %25 oranındaki katkı payını ödeme
bilgilerinde belirtilen hesaba aktarın. Belirli
koşullar altında, çevrimiçi bir form aracılığıyla
kişisel katkılardan muafiyet seçeneği vardır.
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Genel hüküm ve
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Ödeme veya
muafiyet
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Bu konuda daha detaylı
bilgiyi yasal vasiler için
broşürde bulabilirsiniz.

Cihazın teslim
alınması
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Cihazın derste
ve evde kullanılması

Genel hüküm ve koşulları kabul ettiyseniz, cihaz çocuğunuza
sınıf olarak teslim edilecektir. Cihaz 4 yıl garantilidir. Cihazı,
seri numarasını ve ödeme referansını tanımlayan bir kabul
onayı alacaksınız. Bu verilere (seri numarası, ödeme referansı)
daha sonraki organizasyonel işlemler için, örneğin bir garanti
durumunda ihtiyacınız olacak. Cihazın seri numarası ile cihazın
çocuğunuza net bir şekilde atanması garanti edilir ve bu da
okul tarafından da belgelenir.

Cihazın kullanımı, kişiselleştirilmiş öğrenmeyi kolaylaştıran, çocuğunuzun günümüz
yaşam ortamını dikkate alan ve dersin
tasarımı için birçok seçenek sunan modern
öğretimi mümkün kılar. Çocuğunuz cihazı
evde de kullanabilir. Bilgi için:
digitaleslernen.oead.at/
de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps
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