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Кредитний договір 

через iPad, включаючи аксесуари 

 
 

між 

 
 

міста Дуйсбург, 

в особі мера міста 

- Управління шкільної освіти 

Ruhrorter Straße 187, 47119 Duisburg 

далі: "Місто Дуйсбург". 

 
- в особі керівництва школи - 

 
 

і учень 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ім'я та прізвище 

 
 
 

 
 

Вулиця 

 
 
 

 
 

Поштовий індекс, населений пункт 

 
 
 
 

в особі батьків у справах неповнолітніх 
 
 
 
 

 

Ім'я та прізвище, вулиця, індекс, місто 

 
надалі - "учень". 
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Цей договір регулює умови, на яких місто Дуйсбург надає у розпорядження учня iPad з 

аксесуарами для проведення позакласних та внутрішніх занять вдома. 

1. Кредитна одиниця 

Місто Дуйсбург негайно надасть слухачеві наступне обладнання для використання відповідно до 

умов контракту. 

a) Apple iPad 10.2 Wi-Fi 32 GB. Адаптер живлення та кабель USB 

Lightning з серійним номером.   

b) Обкладинка з клавіатурою для Apple iPad 

c) Apple Pencil 1-го покоління 

разом надалі - "Кредитний підрозділ". 

 
 

2. Вартість оренди 

Обладнання, що надається у тимчасове користування, є власністю міста Дуйсбург і надається 

слухачеві містом Дуйсбург безоплатно. 

 
 

3. Розірвання кредитного договору 

Обидві договірні сторони можуть розірвати договір у будь-який час з негайним 

набранням ним чинності. Оренда пов'язана з тим, що учень повинен покинути 

школу. 

 відвідує. У разі залишення школи з будь-якої причини або 

нерегулярного відвідування занять без поважних причин договірні відносини автоматично 

припиняються, і місто Дуйсбург має право повернути позичальника. 

Учень зобов'язується повернути позичене обладнання в належному стані керівництву школи у 

встановлений термін.   школу. 

Повернення має відбутися не пізніше трьох робочих днів після закінчення строку дії 

кредитного договору. 

Якщо предмет не буде повернуто протягом трьох робочих днів, місто Дуйсбург може 

відмовитися прийняти його пізніше без подальшого нагадування або повідомлення і замість 

цього вимагати від учня узгоджену одноразову компенсацію, яка наразі становить 250 євро плюс 

будь-який застосовний ПДВ, якщо тільки учень не доведе, що пошкодження або зменшення 

вартості взагалі не відбулося або що вона значно нижча за одноразову компенсацію. Місто 

Дуйсбург приймає запізніле повернення на власний розсуд. 

 
 

4. Обов'язок надавати інформацію 

Учень зобов'язується бути в змозі в будь-який час надати інформацію про місцезнаходження 

обладнання, що надається у тимчасове користування, та постійно представляти обладнання, що 

надається у тимчасове користування, у робочому стані. 
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5. Централізоване управління пристроями 

Учень визнає, що управління пристроєм здійснюється централізовано через систему управління 

мобільними пристроями (MDM) як школою, так і містом Дуйсбург. Додатки, встановлені 

школою, можуть використовуватися тільки в рамках захисту даних. 

 
 

6. Обов'язок піклування/відповідальність 

Слухач зобов'язаний забезпечити дбайливе ставлення до наданого в тимчасове користування 

обладнання та захистити його від несанкціонованого доступу третіх осіб. 

Учень несе відповідальність відповідно до положень законодавства за всі пошкодження, 

втрати та функціональні порушення, що сталися з орендованим обладнанням протягом 

терміну дії договору та після цього до моменту його належного повернення. Це стосується 

також шкоди, заподіяної його довіреними особами або особами, яким він надав можливість 

користуватися прокатним обладнанням, такими як, зокрема, учень. 

Нормальний знос під час використання за договором не є пошкодженням. 

Місто Дуйсбург залишає за собою право вимагати від учня витрати на ремонт або заміну за 

пошкодження iPad внаслідок неналежного або грубо недбалого використання, знищення або 

втрати iPad, беручи до уваги ступінь винної поведінки. Місто Дуйсбург самостійно приймає 

рішення про можливість ремонту або заміни, а також про можливість надання пристрою для 

заміни. Якщо немає грубої недбалості, користувачеві доведеться заплатити за ремонт 

максимум 100 євро. У разі нової покупки через крадіжку внесок користувача становить 200 

євро. Прості технічні дефекти покриваються гарантією на обладнання протягом першого року. 

Коли пристрій не використовується, його необхідно постійно зберігати в захисному чохлі, що 

входить до комплекту поставки. Учень (слухач) повинен забезпечити, щоб пристрій, який 

надається у тимчасове користування, завжди був замкнений і захищений від доступу третіх осіб. 

Це стосується, зокрема, таких ситуацій, як спортивні заняття або перерви. Для цього 

використовуватимуться шафки, що зачиняються на ключ, у школі, за умови їх наявності. 

 
 

7. Використання 

Пристрій, що видається напрокат, надається в користування особі, яка навчається, виключно з 

навчальною метою (мета видачі напрокат). Позичковий пристрій не може використовуватися в 

приватних цілях або третіми особами, а використовується виключно для участі цього учня в 

навчанні, пропонованому школою, включаючи підготовку та контроль за навчальним контентом. 

Зокрема, брати і сестри не можуть використовувати позичковий пристрій для проведення 

уроків, так само як і опікуни не можуть використовувати позичковий пристрій для виконання 

своїх службових обов'язків. 

Контроль за використанням шкіл здійснюється на основі профілю за допомогою системи MDM, 

що використовується містом Дуйсбург, і адмініструється школою, яка видала посвідчення. 

Забороняється навмисний доступ, зберігання або обробка антигуманного, порнографічного, 

кримінального, насильницького або іншого незаконного Інтернет-контенту. 
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8. Зберігання даних 

Дані, збережені на пристрої, що надається у тимчасове користування, такі як презентації, 

конспекти уроків, документи тощо, будуть видалені після повернення пристрою. Місто 

Дуйсбург не здійснює резервного копіювання даних. 

Відповідальність за збереження даних покладається на слухача. 

 
 

9. Крадіжка 

У разі крадіжки позиченого обладнання, слухач повинен негайно повідомити про крадіжку в 

поліцію. Поліцейський протокол має бути поданий у письмовій формі керівництву школи 

протягом трьох робочих днів. 

Про будь-яку втрату необхідно негайно повідомити керівництву школи. Керівництво школи 

передасть цю інформацію до Управління шкільної освіти міста Дуйсбург з метою постійного 

блокування та відстеження пристрою. 

 
 

10. Пошкодження 

Про будь-які пошкодження або функціональні порушення орендованого обладнання 

необхідно повідомляти адміністрацію школи одразу ж після виникнення 

пошкодження/порушення функціонування. 

Слухач не має права самостійно виконувати або доручати виконання ремонту чи заміни. 

 
 

11. Страхування 

Обладнання, що надається в оренду, не застраховане містом Дуйсбург. 

Для того, щоб покрити крадіжку або пошкодження (наприклад, пошкодження дисплея) 

орендованого пристрою, учень може застрахувати його під власну відповідальність у 

страховика за власним вибором. Витрати на страхування несе сам слухач. Рекомендується 

включити в страховку захист від крадіжки. 

Відповідні контракти коштують близько 5,00 євро на місяць. 

Рекомендується заздалегідь зв'язатися з наявною у студента страховою компанією, яка 

займається страхуванням відповідальності або домашнього майна. Можливо, що відповідні 

пільги вже включені в існуючі страхові поліси або можуть бути заброньовані додатково за 

невелику плату. В іншому випадку застосовуються умови та відшкодування, зазначені в пункті 

6. 

 
 

12. Попередні пошкодження 

Учень прийме позичене обладнання у тому стані, в якому воно знаходиться на момент його 

передачі. Ця умова буде зафіксована у підписаному сторонами акті приймання-передачі, який 

буде додано до договору як додаток 1. 
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13. Інші 

Будь-які зміни або доповнення до цього контракту є дійсними лише за умови їх письмового 

узгодження. Це також застосовується до будь-якої зміни цієї письмової форми застереження. 

Якщо окремі положення цього договору є повністю або частково недійсними або не мають 

юридичної сили, або стають повністю або частково недійсними або не мають юридичної сили в 

результаті зміни правової ситуації, або в результаті рішень вищих судових інстанцій, або будь-

яким іншим чином, або якщо цей договір містить прогалини, сторони погоджуються, що решта 

положень цього договору залишаються незмінними та дійсними. У цьому випадку договірні 

сторони зобов'язуються з урахуванням принципу добросовісності погодити дійсне положення 

замість недійсного положення, яке максимально наближається за змістом і метою до 

недійсного положення і про яке можна припустити, що сторони погодилися б при укладенні 

договору, якби вони знали або передбачали про його недійсність або неефективність. Те ж 

саме застосовується, якщо цей договір повинен містити лазівку. 

 
 
 
 
 

Дуйсбург, Німеччина 
 
 
 
 

В.А.  

Підпис SchülerStadt Duisburg 
 
 
 

Підпис законного представника 1 
 
 

 
Підпис законного представника 2 

 
 

Якщо заяву підписує лише один з опікунів, він підтверджує, що він або одноосібно здійснює 

батьківське піклування над дитиною, або діє за згодою та від імені іншого опікуна. 
 
 

 

Підпис законного представника 
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Додаток 1 

Apple iPad з аксесуарами 

Предмет кредиту, зазначений у пункті 1 кредитного договору, має наступні попередні 
пошкодження. 

 
 

 

 
Опис 

 

 

Дуйсбург, Німеччина 
 

 

В.А.  

Підпис учняПідпис міста Дуйсбург 
 
 

 

Підпис законного представника 1 Підпис законного представника 2 
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Ця сторінка стає актуальною лише після повернення і тому не обов'язково 
додається до договору під час його укладення. 

Повернення 

Apple iPad з аксесуарами 

На об'єкті прокату, зазначеному в пункті 1 договору прокату, при поверненні виявлено 

наступні додаткові пошкодження. 
 

 
Опис 

 

 

Дуйсбург, Німеччина 
 

 

В.А.  

Підпис УченьПідпис Місто Дуйсбург 
 
 

Підпис законного представника 1 Підпис законного представника 2 
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