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Menetrend a gondviselő személyek számára 

Amikor az iskola elkezdődik, Ön, mint a gyermek  
gondviselője, kap egy dokumentumot az iskolától, 
amely információkat tartalmaz az Általános szerző-
dési feltételekről (ÁSZF) és az önrész kifizetéséről. 
Ebben a dokumentumban találja meg a fizetési hivat-
kozást, valamint az ÁSZF megerősítéséhez és a men-
tesség iránti kérelemhez (az igényjogosultak számára) 
szükséges online űrlapokhoz vezető linkeket.

Nyissa meg a böngészőjében az ÁSZF 
megerősítéséhez szükséges online űrlap 
linkjét. Kérjük, olvassa el az Általános 
szerződési feltételeket, adja meg a  
fizetési hivatkozási számát, és az űrlap  
elküldésével fogadja el az ÁSZF-et.  
Az ÁSZF megerősítése a készülék  
átvételének előfeltétele.

Kérjük, utalja át a 25 %-os önrészt a fizetési  
információknál megadott bankszámlaszámra. 
Bizonyos feltételek mellett, az online űrlap  
kitöltésével lehetősége van mentességet kérni 
a saját hozzájárulás alól. A számviteli ügynök-
ség (BHAG) feldolgozza a mentességi kérel-
meket, és időben tájékoztatja az érintetteket 
az eredményről. A mentességi okok itt  
láthatók: digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Ha Ön elfogadta az ÁSZF-et, akkor a gyermeke az osztályban 
fogja megkapni a készüléket. A készülékre 4 év garancia  
érvényes. Az átvételről Ön kap egy átvételi igazolást, amely  
tartalmazza a készülék megnevezését, sorozatszámát és a  
fizetési hivatkozást. Ezekre az adatokra (sorozatszám, fizetési  
hivatkozás) a későbbiekben szüksége lehet egyes folyamatok 
lebonyolításához, pl. garanciális esetekben. A készülék soro-
zatszámával lehet biztosítani a készülék egyértelmű hozzáren-
delését a gyermekhez, amelyet az iskola is dokumentál. 

A készülék használata korszerű oktatást 
tesz lehetővé, amely megkönnyíti a sze-
mélyre szabott tanulást, figyelembe veszi  
a gyermekek mai életvitelét, és számos  
lehetőséget kínál a tanórák felépítésére.  
A gyermeke a készüléket otthon is használ-
hatja. Információk: digitaleslernen.oead.at/ 
de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps 

oead digiTales Lernen
Részletesebb információk talál-
hatók erről a Gondviselőknek 
szóló tájékoztató füzetben
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Az ÁSZF megerősítéséhez  

szükséges online űrlap  

itt található:  

avb.digitaleslernen.gv.at 

A mentességhez  

szükséges online űrlap  

itt található: befreiung. 

digitaleslernen.gv.at

A készülékét biztosíthatja is! 

digitaleslernen.oead.at/ 

garantie-versicherung  
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