
1. Allmänna avtalsvillkor

1.1 Avtalets syfte

Detta avtal reglerar villkor för lån av dator med tillhörande laddare (nedan kallad Datorn) för elev studerande 

på någon av JENSEN educations skolor. 

1.2 Avtalsparter

Detta avtal skrivs mellan JENSEN education (556532-7201) (nedan kallad JENSEN) och eleven samt  

vårdnadshavaren för omyndig elev (nedan refererad till som Eleven). 

1.3 Avtalsperiod

Detta avtal träder i kraft efter det att avtalet signerats av Eleven (8.1) och Eleven kvitterat ut sin Dator (9.1). 

Avtalet löper sedan till dess att Eleven återlämnat (3.5) eller förvärvat (3.7) Datorn, alternativt att Avtalet hävts 

eller sagts upp utav någon part med stöd av villkoren i detta avtal.

1.4 Avtalets upprättande

Detta dokument har upprättats i två exemplar varav ett är avsett för JENSEN och ett för Eleven i enlighet  

med punkt 10.

2. Ägande- och Disponeringsrätt

2.1 Äganderätt

Datorn är JENSENs egendom. Följande reglerar Elevens respektive JENSENs rättigheter och skyldigheter  

under Avtalsperioden.

2.2 Disponeringsrätt

Efter undertecknandet av Avtalet får Eleven rätt att disponera datorn så länge eleven är inskriven och aktivt 

studerar på JENSEN. Eleven anses ej vara aktivt studerande om Eleven byter skola, blir avstängd under minst 

en termin eller inte uppfyller JENSENs krav om tillräcklig närvaro. 

Datorn ska i första hand användas för skolarbete. Eleven har dock rätt att använda appar, spela spel, lyssna på 

musik med mera under förutsättning att det är förenligt med svensk lag och utgivares licensvillkor.

Eleven har rätt att bruka andra tjänster utöver dem som JENSEN tillhandahåller. Alla eventuella köp och  

prenumerationer av digitala produkter och tjänster är helt och hållet Elevens ansvar och bekostas av denne. 
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Disponeringsrätten till Datorn är personlig. Datorn får inte pantsättas, lånas ut eller på annat sätt ställas  

som säkerhet för Elevens eller någon annans åtagande.

2.3 Återkallelse av disponeringsrätt

JENSEN förbehåller sig rätten att ensidigt återkalla denna disponeringsrätt om Eleven bryter emot JENSENs 

Trivselregler och Uppförandekod, Policy för Användningen av JENSENs Nätverk, andra regler och villkor som 

skolan har eller villkoren i detta avtal.

Om Eleven inte lämnar tillbaka Datorn efter det att JENSEN beslutat återkalla disponeringsrätten kommer 

Eleven att debiteras hela kostnaden för köp av ny dator.

2.4 Ansvarsavgränsning

Under Avtalsperioden ansvarar Eleven och endast Eleven för Datorn och dess användning. JENSEN kan därför 

inte hållas ansvarig för det som Eleven använder Datorn till. 

3. Elevens ansvar

3.1 Hantering och användning

Eleven förbinder sig att hantera Datorn varsamt. Den ska hanteras på ett sådant sätt att den inte utsätts för 

onormalt slitage, skada eller stöldrisk. Tillverkarens rekommendationer och villkor för Datorns hantering  

och användning ska följas utöver villkoren i detta avtal.

Datorn ska medföras till skolan varje dag som Eleven har undervisning och batteriet ska vara laddat. Datorn 

ska också kunna uppvisas vid begäran av representant för JENSEN. 

Eleven förbinder sig att följa detta Avtal även då datorn används för annat än skolarbete. 

Eleven förbinder sig att inte använda Datorn i strid med gällande lagstiftning och JENSENs Policy för  

Användningen av JENSENs Nätverk.

3.2 Vårdslöst agerande

Om Eleven agerar vårdslöst eller orsakar skador avsiktligen som inte täcks av garantin kommer Eleven att 

krävas på hela kostnaden för datorn minus beräknad värdeminskning, vilken fastställs av JENSEN. Vid de 

fall den uppkomna skadan inte täcks av garantin men av JENSENs försäkring kommer Eleven att debiteras 

kostnaden för självrisken, istället för kostnaden för Datorn. Gäller varken garantin eller försäkringen för den 

uppkomna skadan debiteras Eleven hela kostnaden, efter avdrag för värdeminskning.
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Det som anges nedan betraktas som vårdslöst handhavande från Elevens sida. Uppräknade punkter ska dock 

inte ses som uttömmande för bedömning av vårdslöshet:

Dryck och mat ska inte förtäras i närheten av Datorn.

Datorn ska förvaras och användas i betryggat avstånd från levande ljus, andra mycket varma föremål och 

kraftiga magnetiska fält. Vidare får Datorn endast användas och förvaras i sådan miljö där det inte föreligger 

risk för fuktskador.

När Datorn används ska den vara placerad på ett stadigt underlag för att minimiera riskerna att den tappas 

eller skadas på annat sätt. Detta gäller även då Datorn inte används. 

Datorn ska alltid flyttas och förvaras i ändamålsenlig väska. Datorn måste alltid förflyttas med skärmen 

stängd/nedvikt.  När Datorn förflyttas eller förvaras ska Eleven alltid säkerställa att det inte föreligger risk  

för att Datorn utsätts för yttre påverkan som kan innebära skada (t ex tryck från böcker som resulterar i att  

skärmen spricker, att någon sätter sig på väskan som Datorn förvaras i, det ligger något vasst föremål och  

skadar/repar Datorn).

Innan skärmen stängs/viks ned ska kontroll göras så att det finns några lösa föremål (pennor, gem, suddgummi 

etc) på tangentbordet som kan skada skärmen.

När Datorn kopplas till laddaren är det viktigt att uppmärksamma att kabeln inte placeras på sådant sätt att 

förbipasserande riskerar att dra med sig Datorn när de passerar.

Underhåll och reparation av Dator får endast genomföras av serviceställe som godkänts av JENSEN. 

3.3 Skador

Skador på Datorn skall så snart det går anmälas till JENSEN. JENSEN tillhandahåller därefter förslag på  

reparation och informerar om processen för att reparera skadan.

Skador som uppkommit genom eventuella intrång och försök till modifikationer i installerad programvara, 

t.ex. operativsystemet, som inte är förenliga med tillverkarens rekommendationer och användarvillkor  

ersätts av Eleven.

3.4 Stöld

Datorer är mycket stöldbegärliga. Hänsyn måste tas till detta och Datorn får inte under några omständigheter 

lämnas utan uppsikt annat än i låst utrymme. 

Datorer som glöms eller stjäls för att de lämnas utan uppsikt täcks inte av JENSENs försäkring och medför  

att Eleven faktureras hela kostnaden för datorn minus beräknad värdeminskning. För att minska ersättnings-

skyldigheten ombeds Eleven att se över sina privata försäkringar och vilket skydd för ersättning de ger.
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Om Datorn under lånetiden blir stulen eller på annat sätt kommer bort ska eleven omedelbart anmäla detta till 

rektor och göra en polisanmälan. Eleven svarar för självrisken om en ny dator måste införskaffas.  

JENSEN förbehåller sig rätten att ersätta Datorn med en begagnad dator.

3.5 Datorns återlämnande

Vid avslutade studier ska Datorn återlämnas i oskadat skick. Endast normal förslitning är acceptabel. Datorn 

ska återlämnas till av JENSEN utsedd representant senast samma dag som Eleven slutar. Detta gäller dock inte 

vid förvärv av Dator enligt 3.7. 

Om Datorn inte lämnas tillbaka inom utsatt tid kommer kostnaden för Datorn att faktureras Eleven.  

Återlämnas Datorn efter det att faktura ställts ut till Eleven debiteras en administrativ avgift om 500 kronor.

3.6 Betalningsskyldighet vid oaktsam hantering

Onormalt slitage, förstörelse eller förlust av Datorn ska ersättas av Eleven. Vid skador utöver normal förslit-

ning får Eleven stå för eventuella reparationer alternativt värdeminskningen.

3.7 Förvärv av dator

Eleven erbjuds att köpa Dator som utkvitterats till marknadspris, vilket bestäms av JENSEN inför avslutade 

studier på någon av JENSENs skolor.

Den Elev som önskar köpa Datorn ska meddela detta skriftligen i god tid innan avslutade studier. Meddelande 

om köp är bindande och betalning ska vara JENSEN tillhanda innan utsatt förfallodatum, alternativt senast 

inom 30 dagar efter avslutade studier om förfallodatum inte finnes.

4. JENSENs ansvar

4.1 Fungerande dator

JENSEN ansvarar för att tillhandahålla en fungerande dator i enlighet med detta Avtal endast så länge Eleven 

inte brutit mot detta avtal, Policy för Användningen av JENSENs Nätverk eller någon annan av skolans regler. 

Med fungerande dator menas hårdvara och programvara som anses nödvändigt för Elevens skolarbete.

JENSEN ansvarar inte för programvara eller appar som Eleven installerat på egen hand.

4.2 Normalt slitage och oförutsedda skador

JENSEN ansvarar för normalt slitage samt för skador på Datorn så länge Eleven följer regler och villkor för 

handhavandet av Datorn samt så länge inte skador uppstår genom vårdslöst handlande av Eleven. 
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4.3 Besiktning och kontroll

JENSEN, eller av JENSEN utsedd representant, har rätt att kontrollera att Datorn används i enlighet med  

villkoren i detta dokument, skolans övriga regler samt lagar och förordningar. 

JENSEN förbehåller sig rätten att genomföra kontroller för att förhindra otillåtet bruk och vid misstankar om 

brott. Eleven är då skyldig att tillhandahålla erforderliga lösenord.

Om det framkommer att Eleven bryter mot uppsatta regler och villkor kommer Eleven att få en tillsägelse.  

För omyndig elev kommer dessutom Elevens vårdnadshavare att kontaktas. Vid ytterligare förseelser kan  

JENSEN återkalla dispositionsrätten till Datorn.

4.4 Misstanke om brott

JENSEN polisanmäler alla misstankar om brott.

5. Hävning eller uppsägning av avtalet

5.1 Avtalsbrott

Bryter Eleven mot något i detta Avtal har JENSEN rätt att häva detta Avtal med omedelbar verkan och med 

kravet om omedelbart återlämnande av Datorn.

5.2 Uppsägning av avtalet

Eleven har rätt att säga upp Avtalet under Avtalsperioden. Detta skall ske skriftligen till representant från 

 JENSEN. Avtalet anses ha hävts efter det att Datorn sedan återlämnats till JENSEN.

JENSEN äger rätten att säga upp detta Avtal om villkoren i Avtalet, Policy för Användningen av JENSENs  

Nätverk ej efterföljts eller det att Eleven brutit mot andra förordningar, regler eller lagar.
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6. Elevuppgifter

Namn:

Personnummer:      Klass:

Adress: 

Postnummer:      Ort:

7. Dator som utkvitteras

Typ:

Serienummer:

8. Underskrifter
8.1 Elevens underskrift

Underskrift av Elev, och om Elev är omyndig även av Elevens vårdnadshavare. I och med undertecknandet har 

Eleven och i förekommande fall även vårdnadshavare läst, förstått och accepterat villkoren i detta dokument 

bestående av 7 sidor. 

Vid det fall Eleven inte är myndig tar vårdnadshavaren i och med undertecknandet det fulla ekonomiska 

ansvaret för Eleven. 

Datum       Datum 

Ort       Ort

Elevens underskrift                                        Vårdnadshavarens underskrift

Namnförtydligande                                          Namnförtydligande
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9. Underskrift när Eleven kvitterar ut Datorn
9.1 Elevens signatur vid utkvittering av Datorn

Nedan fylls i av Eleven när Datorn hämtas ut.

Datum

Elevens underskrift

9.2 Representant från JENSENs signatur för utkvittering av Datorn 

Nedan fylls i av representant för JENSEN när Datorn lämnas ut.

Datum

Representants underskrift

10. Återlämnande av Dator
Nedan fylls i av representant för JENSEN när Datorn återlämnas.

Datum

Representants underskrift

Återlämnad Dator är i godtagbart skick:    JA   NEJ 

Återlämnad Dator är EJ i godtagbart skick. Beskriv skadorna:
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