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Contract de împrumut 

prin intermediul unui iPad, inclusiv 
accesorii 

 
 

între 

 
 

a orașului Duisburg, 

reprezentată de Lordul Primar 

- Oficiul pentru Educație Școlară - 

Ruhrorter Straße 187, 47119 Duisburg, 

denumită în continuare "orașul 

Duisburg". 

 
- reprezentată de conducerea școlii - 

 
 

și elevul 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nume și prenume 

 
 
 

 
 

Strada 

 
 
 

 
 

Cod poștal, localitate 

 
 
 
 

reprezentați de părinți în cazul minorilor 
 
 
 
 

 

Numele și prenumele, strada, codul poștal, orașul 
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denumit în continuare "cursantul". 
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Prezentul contract reglementează condițiile în care Primăria Duisburg pune la dispoziția elevului un 

iPad cu accesorii pentru lecțiile extracurriculare și interne la domiciliu. 

1. Unitatea de împrumut 

Orașul Duisburg va pune la dispoziția cursantului, cu efect imediat, următoarele echipamente 

hardware pentru a fi utilizate conform descrierii din contract. 

a) Apple iPad 10.2 Wi-Fi 32 GB. Adaptor de alimentare și cablu 

USB Lightning cu număr de serie.   

b) Husă cu tastatură pentru Apple iPad 

c) Apple Pencil de prima generație 

împreună în continuare: "unitatea de împrumut". 

 
 

2. Taxa de închiriere 

Echipamentul de împrumut este proprietatea orașului Duisburg și este pus la dispoziția cursantului de 

către orașul Duisburg în mod gratuit. 

 
 

3. Rezilierea contractului de împrumut 

Ambele părți contractante pot denunța contractul în orice moment cu efect imediat. 

Chiria este legată de faptul că elevul trebuie să părăsească școala. 

 , participă. În cazul în care părăsiți școala, indiferent de 

motiv, sau dacă nu participați la cursuri în mod regulat fără a fi scuzați, relația contractuală 

încetează automat, iar orașul Duisburg are dreptul de a revendica împrumutul. 

Cursantul se obligă să restituie echipamentul împrumutat în condiții corespunzătoare conducerii 

școlii de   școală. 

Returnarea trebuie să aibă loc în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la încheierea contractului 

de împrumut. 

În cazul în care articolul nu este returnat în termen de trei zile lucrătoare, orașul Duisburg poate refuza 

să îl accepte la o dată ulterioară, fără alte atenționări sau notificări, și poate solicita cursantului o 

compensație forfetară convenită în valoare de 250 EUR plus TVA aplicabil, cu excepția cazului în care 

cursantul dovedește că nu a avut loc nicio deteriorare sau reducere a valorii sau că aceasta este 

semnificativ mai mică decât compensația forfetară. Orașul Duisburg acceptă sau nu o returnare 

întârziată la discreția sa. 

 
 

4. Obligația de a furniza informații 

Cursantul se angajează să fie capabil să furnizeze în orice moment informații cu privire la locul unde se 

află echipamentul împrumutat și să prezinte echipamentul împrumutat în stare de funcționare în orice 

moment. 
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5. Gestionarea centralizată a dispozitivelor 

Cursantul recunoaște că dispozitivul este administrat la nivel central prin intermediul unui sistem de 

gestionare a dispozitivelor mobile (MDM) atât de către școală, cât și de către orașul Duisburg. 

Aplicațiile instalate de școală pot fi utilizate numai în cadrul protecției datelor. 

 
 

6. Obligația de îngrijire/responsabilitate 

Cursantul se asigură că echipamentul împrumutat este tratat cu grijă și îl protejează împotriva 

accesului neautorizat al unor terțe părți. 

Cursantul este răspunzător, în conformitate cu dispozițiile legale, pentru toate daunele, pierderile și 

deficiențele funcționale care apar la echipamentul închiriat pe durata contractului și ulterior, până 

când acesta este returnat în mod corespunzător. Acest lucru se aplică, de asemenea, în cazul 

daunelor cauzate de agenții săi indirecți sau de persoanele cărora le-a permis utilizarea 

echipamentului de închiriat, cum ar fi, în special, cursantul. 

Uzura normală în cursul utilizării contractuale nu constituie daune. 

Orașul Duisburg își rezervă dreptul de a pretinde costurile de reparație sau de înlocuire de la cursant 

pentru deteriorarea iPad-ului ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau din neglijență gravă, a 

distrugerii sau pierderii iPad-ului, ținând cont de gradul de vinovăție. Orașul Duisburg este singurul 

care decide asupra posibilității de reparare sau de înlocuire, precum și asupra posibilității de a 

furniza un dispozitiv de înlocuire. În cazul în care nu există neglijență gravă, utilizatorul va trebui să 

plătească o sumă maximă de 100 EUR pentru reparație. În cazul unei noi achiziții din cauza unui furt, 

contribuția utilizatorului este de 200 EUR. Defecțiunile tehnice simple sunt acoperite de garanția 

echipamentului pentru primul an. 

Atunci când nu este utilizat, dispozitivul de împrumut trebuie să fie depozitat permanent în husa de 

protecție furnizată. Cursantul trebuie să aibă grijă să păstreze dispozitivul împrumutat încuiat și 

securizat în permanență, dacă este posibil, și să îl protejeze împotriva accesului unor terțe părți. Acest 

lucru se aplică în special în situații precum lecțiile de sport sau pauzele. Dulapurile cu încuietoare de la 

școală vor fi folosite în acest scop, în funcție de disponibilitate. 

 
 

7. Utilizați 

Dispozitivul de împrumut este pus la dispoziția cursantului exclusiv în scopuri didactice (scop de 

împrumut). Aparatul împrumutat nu poate fi utilizat în scopuri private sau de către terți, ci este utilizat 

exclusiv pentru participarea elevului respectiv la activitățile de predare oferite de școală, inclusiv 

pentru pregătirea și urmărirea conținutului didactic. 

În special, frații și surorile nu pot folosi împrumutul pentru lecțiile care le sunt predate; de 

asemenea, tutorii nu pot folosi împrumutul pentru munca lor. 

Controlul utilizării școlii se bazează pe profil prin intermediul sistemului MDM utilizat de orașul 

Duisburg și este administrat de școala emitentă. 

Nu este permisă accesarea, stocarea sau procesarea ulterioară în mod intenționat a conținutului de pe 

internet care este inuman, pornografic, criminal, care glorifică violența sau care este ilegal în orice alt 

mod. 
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8. Stocarea datelor 

Datele stocate pe dispozitivul de împrumut, cum ar fi prezentările, notele de la lecții, lucrările etc., 

vor fi șterse după ce dispozitivul de împrumut este returnat. Orașul Duisburg nu susține aceste date. 

Cursantul este responsabil pentru salvarea datelor. 

 
 

9. Furt 

În caz de furt al echipamentului împrumutat, cursantul trebuie să raporteze imediat furtul la poliție. 

Raportul de poliție trebuie să fie prezentat în scris conducerii școlii în termen de trei zile lucrătoare. 

Orice pierdere trebuie raportată conducerii școlii imediat după pierdere. Conducerea școlii va 

transmite apoi aceste informații orașului Duisburg - Biroul pentru educație școlară - în scopul blocării 

și urmăririi permanente a dispozitivului. 

 
 

10. Daune 

Orice deteriorare sau afectare funcțională a echipamentului închiriat trebuie să fie raportată 

conducerii școlii imediat după producerea deteriorării/afectarea funcțională. 

Cursantul nu este autorizat să efectueze sau să comande reparații sau înlocuiri pe cont propriu. 

 
 

11. Asigurare 

Echipamentul închiriat nu este asigurat de către orașul Duisburg. 

Pentru a acoperi furtul sau deteriorarea (de exemplu, deteriorarea afișajului) dispozitivului închiriat, 

cursantul poate încheia o asigurare pe propria răspundere cu un asigurător la alegerea sa. Costurile 

pentru asigurare sunt suportate de către cursant însuși. Se recomandă să includeți în asigurare 

protecția împotriva furtului. 

Contractele corespunzătoare sunt de aproximativ 5,00 euro pe lună. 

Se recomandă să contactați în prealabil asigurarea de răspundere civilă sau de locuință existentă a 

cursantului. Este posibil ca prestațiile corespunzătoare să fie deja incluse în polițele de asigurare 

existente sau să poată fi rezervate în plus pentru o sumă modică. În caz contrar, se aplică condițiile și 

despăgubirile menționate la punctul 6. 

 
 

12. Daune anterioare 

Cursantul va prelua echipamentul împrumutat în starea în care se află în momentul în care este 

predat. Condiția va fi consemnată într-un protocol de predare-primire semnat de părți, care va fi 

atașat la contract ca anexa 1. 
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13. Altele 

Orice modificări sau completări ale prezentului contract intră în vigoare numai dacă sunt convenite în 

scris. Acest lucru se aplică, de asemenea, oricărei modificări a prezentei clauze privind forma scrisă. 

În cazul în care anumite prevederi ale prezentului contract sunt total sau parțial nevalabile sau nule 

sau devin total sau parțial nevalabile sau nule ca urmare a unei modificări a situației juridice sau ca 

urmare a hotărârilor instanței supreme sau în orice alt mod, sau în cazul în care prezentul contract 

conține lacune, părțile convin că celelalte prevederi ale prezentului contract rămân neafectate și 

valabile. În acest caz, părțile contractante se angajează, ținând seama de principiul bunei-credințe, 

să convină asupra unei dispoziții valabile în locul dispoziției nevalabile, care să se apropie cât mai 

mult posibil de sensul și scopul dispoziției nevalabile și asupra căreia se poate presupune că părțile 

ar fi convenit în momentul încheierii contractului dacă ar fi cunoscut sau ar fi prevăzut nulitatea sau 

ineficacitatea. Același lucru se aplică în cazul în care prezentul contract conține o lacună. 

 
 
 
 
 

Duisburg, Republica Cehă 
 
 
 
 

i.A.  

Semnătură SchülerStadt Duisburg 
 
 
 

Semnătura tutorelui legal 1 
 
 

 
Semnătura tutorelui legal 2 

 
 

În cazul în care doar un singur tutore semnează formularul, acesta confirmă fie că este singurul părinte 

al elevului, fie că acționează cu consimțământul și în numele celuilalt tutore. 
 
 

 

Semnătura tutorelui legal 
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Anexa 1 

Apple iPad cu accesorii 

Unitatea de împrumut menționată la punctul 1 din contractul de împrumut are următoarele daune 
anterioare. 

 
 

 

 
Descriere 

 

 

Duisburg, Republica Cehă 
 

 

i.A.  

Semnătură ElevSemnătură Orașul Duisburg 
 
 

 

Semnătura tutorelui legal 1 Semnătura tutorelui legal 2 
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Această pagină devine relevantă doar la returnare și, prin urmare, nu trebuie 
să fie atașată la contract în momentul încheierii. 

Return 

Apple iPad cu accesorii 

Unitatea de închiriat menționată la punctul 1 din contractul de închiriere prezintă următoarele 

daune suplimentare la returnare. 
 

 
Descriere 

 

 

Duisburg, Republica Cehă 
 

 

i.A.  

Semnătura elevuluiSemnătura orașului Duisburg 
 
 

Semnătura tutorelui legal 1 Semnătura tutorelui legal 2 
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