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Договор за заем 

чрез iPad, включително 
аксесоари 

 
 

между 

 
 

на град Дуисбург, 

представлявано от лорд-кмета 

- Служба за училищно образование - 

Ruhrorter Straße 187, 47119 Duisburg, 

наричан по-долу: "Град Дуисбург". 

 
- представлявано от ръководството на 

училището - 

 
 

и ученикът 
 
 
 
 
 
 

 
 

Име и фамилия 

 
 
 

 
 

Улица 

 
 
 

 
 

Пощенски код, място 

 
 
 
 

представлявани от родителите в случай на непълнолетни лица 
 
 
 
 

 

Име и фамилия, улица, пощенски код, град 
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наричан по-нататък "обучаемият". 
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Този договор урежда условията, при които община Дуисбург предоставя iPad с аксесоари на 

ученика за извънкласни и вътрешни уроци вкъщи. 

1. Заемна единица 

Град Дуисбург ще предостави на обучаемия следния хардуер с незабавен ефект за използване, 

както е описано в договора. 

a) Apple iPad 10.2 Wi-Fi 32 GB. Захранващ адаптер и USB 

Lightning кабел със сериен номер.   

b) Капак с клавиатура за Apple iPad 

c) Apple Pencil 1-во поколение 

заедно наричани по-нататък: "Заемната единица". 

 
 

2. Такса за наем 

Оборудването назаем е собственост на град Дуисбург и се предоставя безплатно на обучаемия 

от град Дуисбург. 

 
 

3. Прекратяване на договор за заем 

И двете договарящи се страни могат да прекратят договора по всяко време с 

незабавно действие. Наемът е свързан с факта, че ученикът трябва да напусне 

училището. 

 , присъства. При напускане на училището по каквато и да 

е причина или при нередовно посещение на учебните занятия без извинение, договорните 

отношения се прекратяват автоматично и град Дуисбург има право да си върне заема. 

Обучаващият се съгласява да върне наетото оборудване в подходящо състояние на 

училищното ръководство на   училище. 

Връщането трябва да се извърши не по-късно от три работни дни след края на договора за 

заем. 

Ако артикулът не бъде върнат в рамките на три работни дни, град Дуисбург може да откаже да 

го приеме на по-късна дата без допълнително напомняне или уведомление и вместо това да 

поиска от обучаемия договорено еднократно обезщетение в размер на 250 EUR плюс 

приложимия ДДС, освен ако обучаемият не докаже, че изобщо не е имало щети или намаление 

на стойността или че те са значително по-ниски от еднократното обезщетение. Град Дуисбург 

приема или не закъсняло връщане на документи по своя преценка. 

 
 

4. Задължение за предоставяне на информация 

Обучаемият се задължава да може да предоставя информация за местонахождението на 

предоставеното му оборудване по всяко време и да представя предоставеното му оборудване в 

изправност по всяко време. 
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5. Централно управление на устройствата 

Обучаващият се потвърждава, че устройството се администрира централно чрез управление на 

мобилни устройства (MDM) както от училището, така и от град Дуисбург. Приложенията, 

инсталирани от училището, могат да се използват само в рамките на защитата на данните. 

 
 

6. Задължение за полагане на грижи/отговорност 

Обучаващият се гарантира, че с предоставеното назаем оборудване се отнася внимателно и го 

защитава от неоторизиран достъп на трети страни. 

Обучаващият се носи отговорност в съответствие със законовите разпоредби за всички 

повреди, загуби и функционални нарушения, които възникват по отношение на наетото 

оборудване по време на срока на договора и след това до неговото надлежно връщане. Това 

се отнася и за щети, причинени от негови заместници или от лица, на които той е предоставил 

възможността за използване на наетото оборудване, по-специално от обучаемия. 

Нормалното износване в хода на договорната употреба не се счита за повреда. 

Град Дуисбург си запазва правото да изиска от учащия се разходите за ремонт или подмяна 

при повреда на iPad, причинена от неправилна или груба небрежност при използването, 

унищожаването или загубата на iPad, като се отчита степента на виновно поведение. Град 

Дуисбург решава сам за възможността за ремонт или подмяна, както и за възможността за 

предоставяне на устройство за подмяна. Ако не е налице груба небрежност, потребителят ще 

трябва да заплати максимум 100 евро за ремонта. В случай на нова покупка поради кражба 

приносът на потребителя е 200 евро. Обикновените технически дефекти се покриват от 

гаранцията на оборудването през първата година. 

Когато не се използва, устройството назаем трябва да се съхранява постоянно в предоставения 

защитен калъф. Обучаващият се трябва да гарантира, че устройството на заем се съхранява 

заключено и обезопасено по всяко време и е защитено от достъп на трети страни. Това се 

отнася по-специално за ситуации като спортни уроци или почивки. За тази цел трябва да се 

използват заключващи се шкафчета в училището, в зависимост от наличността. 

 
 

7. Използвайте 

Устройството за заемане се предоставя на обучаемия изключително за целите на обучението 

(цел на заемането). Заемното устройство не може да се използва за лични цели или от трети 

лица, а се използва единствено за участието на този учащ в обучението, предлагано от 

училището, включително за подготовка и проследяване на учебното съдържание. 

По-специално, братята и сестрите не могат да използват заема за уроци, които са им дадени; 

по същия начин настойниците не могат да използват заема за своята работа. 

Контролът на използването на училището се извършва на базата на профил чрез системата 

MDM, използвана от град Дуисбург, и се администрира от издаващото училище. 

Не е разрешен умишлен достъп, съхранение или обработка на нехуманно, порнографско, 

криминално, насилствено или друго незаконно съдържание в интернет. 
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8. Съхранение на данни 

Данните, съхранявани на устройството за заемане, като презентации, бележки от уроци, 

документи и т.н., ще бъдат изтрити след връщането на устройството за заемане. Град Дуисбург 

не подкрепя данните. 

Обучаващият се е отговорен за запазването на данните. 

 
 

9. Кражба 

В случай на кражба на взетото назаем оборудване обучаемият трябва незабавно да съобщи за 

кражбата в полицията. Полицейският доклад трябва да бъде представен в писмен вид на 

ръководството на училището в рамките на три работни дни. 

Всяка загуба трябва да бъде съобщена на ръководството на училището веднага след загубата. 

След това училищното ръководство ще изпрати тази информация на град Дуисбург - Службата за 

училищно образование - с цел постоянно блокиране и проследяване на устройството. 

 
 

10. Щети 

Всяка повреда или функционална неизправност на наетото оборудване трябва да бъде 

съобщена на ръководството на училището незабавно след настъпването на 

повредата/функционалната неизправност. 

Обучаващият се няма право да извършва или възлага ремонти или замени по своя собствена 

инициатива. 

 
 

11. Застраховка 

Оборудването под наем не е застраховано от град Дуисбург. 

За да покрие кражба или повреда (напр. повреда на дисплея) на наетото устройство, 

обучаемият може да сключи застраховка на своя отговорност със застраховател по свой избор. 

Разходите за застраховката се поемат от самия учащ се. Препоръчително е застраховката да 

включва защита срещу кражба. 

Цената на съответните договори е около 5,00 евро на месец. 

Препоръчително е да се свържете предварително със съществуващата застраховка 

"Гражданска отговорност" или "Домакинство" на учащия се. Възможно е съответните 

обезщетения вече да са включени в съществуващите застрахователни полици или да могат да 

бъдат резервирани допълнително срещу малка такса. В противен случай се прилагат условията 

и обезщетенията, посочени в точка 6. 

 
 

12. Предишна щета 

Обучаващият се приема наетото оборудване в състоянието, в което е при предаването му. 

Условието ще бъде записано в подписан от страните приемо-предавателен протокол, който 

ще бъде приложен към договора като приложение 1. 
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13. Други 

Всички изменения или допълнения към този договор влизат в сила само ако са договорени в 

писмена форма. Това се отнася и за всяко изменение на тази клауза за писмена форма. 

Ако отделни разпоредби на този договор са изцяло или частично невалидни или 

недействителни или станат изцяло или частично невалидни или недействителни в резултат на 

промяна в правната ситуация или в резултат на решения на върховните съдилища или по 

какъвто и да е друг начин, или ако този договор съдържа пропуски, страните се съгласяват, че 

останалите разпоредби на този договор остават незасегнати и валидни. В този случай 

договарящите се страни се задължават, като вземат предвид принципа на добросъвестност, да 

се споразумеят за валидна разпоредба на мястото на недействителната разпоредба, която се 

доближава максимално до смисъла и целта на недействителната разпоредба и за която може 

да се приеме, че страните биха се споразумели към момента на сключване на договора, ако са 

знаели или са предвиждали недействителността или неефективността. Същото важи и в 

случай, че този договор съдържа вратичка. 

 
 
 
 
 

Дуисбург, на 
 
 
 
 

i.A.  

Подпис SchülerStadt Duisburg 
 
 
 

Подпис на законния настойник 1 
 
 

 
Подпис на законния настойник 2 

 
 

Ако само един настойник подпише формуляра, той/тя потвърждава, че или полага изцяло 

родителските грижи за ученика, или че действа със съгласието и от името на другия настойник. 
 
 

 

Подпис на законния настойник 
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Окръжение 1 

Apple iPad с аксесоари 

Заемната единица, посочена в точка 1 от договора за заем, има следните предишни повреди. 
 
 

 

 
Описание 

 

 

Дуисбург, на 
 

 

i.A.  

Подпис УченикПодпис Град Дуисбург 
 
 

 

Подпис на законния настойник 1 Подпис на законния настойник 2 
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Тази страница става актуална само при връщане и следователно не е 
необходимо да се прилага към договора в момента на сключването му. 

Връщане на 

Apple iPad с аксесоари 

При връщането на единицата под наем, посочена в точка 1 от договора за наем, са установени 

следните допълнителни повреди. 
 

 
Описание 

 

 

Дуисбург, на 
 

 

i.A.  

Подпис УченикПодпис Град Дуисбург 
 
 

Подпис на законния настойник 1 Подпис на законния настойник 2 
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