
1 
Primirea informațiilor  
privind AVB și plata

2 
Consimțământ  

pentru AVB

3 
Plată sau scutire

4 
Primirea dispozitivului

5 
Utilizarea dispozitivului  

în clasă și acasă

Procedură pentru părinți sau tutori 

În calitate de părinte sau tutore, veți primi de la 
școala dumneavoastră un document cu informații 
despre condițiile contractuale generale (AVB) și 
despre plata contribuției proprii. Pe acest docu-
ment veți găsi referința plății, precum și linkurile 
către formularele online pentru confirmarea AVB  
și cererea de scutire (pentru persoanele eligibile).

 
Deschideți în browser link-ul către formu- 
larul online de confirmare a AVB. Vă rugăm 
să citiți AVB, să introduceți numărul de  
referință al plății și să vă exprimați acor- 
dul cu privire la AVB prin trimiterea formu- 
larului. Confirmarea AVB este o condiție 
prealabilă pentru primirea dispozitivului.

Vă rugăm să transferați contribuția proprie de 
25% în contul indicat în informațiile privind 
plata. În anumite condiții, există posibilitatea 
unei scutiri de la plata contribuției proprii prin 
intermediul unui formular online. Agenția de 
contabilitate (BHAG) procesează cererile de 
scutire și informează în timp util cu privire la 
rezultat. Pentru motive de scutire, a se vedea 
digitaleslernen.oead.at/befreiung 

Dacă ați fost de acord cu AVB, dispozitivul va fi înmânat  
copilului dumneavoastră în clasă. Dispozitivul este însoțit de  
o garanție de 4 ani. Veți primi o confirmare de preluare în care 
sunt indicate dispozitivul, numărul de serie și referința plății. 
Veți avea nevoie de aceste date (numărul de serie, referința  
plății) pentru proceduri organizatorice ulterioare, de exemplu în 
cazul unor cereri de garanție. Numărul de serie al dispozitivului 
asigură o atribuire clară a dispozitivului copilului dumneavoas-
tră, care este, de asemenea, documentată de către școală. 

Utilizarea dispozitivului face posibilă o  
predare modernă, facilitând învățarea  
personalizată, ținând cont de lumea  
contemporană a copilului dumneavoastră 
și oferind numeroase posibilități de con-
cepere a lecțiilor. Copilul dumneavoastră 
poate utiliza dispozitivul și acasă.  
Informații:  digitaleslernen.oead.at/ 
de/fuer-eltern/unterstuetzung-tipps 

oead digiTales Lernen
Puteți găsi informații mai  
detaliate în acest sens în 
Broșura pentru părinți sau tutori
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Formularul online  

pentru confirmarea AVB  

poate fi găsit aici:   

avb.digitaleslernen.gv.at 

Formularul online de  

scutire poate fi găsit  

aici: befreiung. 

digitaleslernen.gv.at

Vă puteți asigura dispozitivul!  

digitaleslernen.oead.at/ 

garantie-versicherung  
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