iPads og Macbooks på GE - 2018/19

På Grejsdalens Efterskole bruger vi iPads og Macbooks i undervisningen. Herunder kan I se
et udvalg af modellerne. Skolen yder et tilskud til køb af iPad eller Macbook. Tilskuddet er det
samme til iPad og Macbook. Konfigurationen på Macbooks er Apples standardkonfiguration.

iPad

inkl. cover
iPad Air - Wifi - 32GB

Egenbetaling

iPad Air - Wifi - 32GB - 4g

2400 kr

iPad Air - Wifi - 128GB

2050 kr

iPad Air - Wifi - 128GB - 4g

3050 kr

1400 kr

Macbook Air

6150 kr
7650 kr

MacBook Air 13’ - 128GB
MacBook Air 13’ - 256GB

Elevens navn:
Jeg bruger iPad eller Macbook fra sidste år
Jeg medbringer selv iPad eller Macbook

Betingelser
Ved skolestart opkræves egenbetalingen for iPad’en eller MacBook’en. Herefter er den elevens
ejendom. Dvs. hvis der sker noget med den, så den
skal repareres eller en forsikring skal involveres, er
det eleven selv, der betaler en evt. udgift.
Vi anbefaler, at I tegner en elektronikforsikring
eller lign. gennem eget forsikringsselskab.
Egenbetalingen er vores indkøbspris fratrukket et
tilskud fra Grejsdalens Efterskole.

iPad Pro 10,5’’ inkl. cover
iPad Pro - Wifi - 64GB

4100 kr

iPad Pro - Wifi - 64GB - 4g

5200 kr

iPad Pro - Wifi - 256GB

5400 kr

iPad Pro - Wifi - 256GB - 4g

6500 kr

iPad Pro - Wifi - 512GB

7250 kr

iPad Pro - Wifi - 512GB - 4g

8400 kr

Hvis skoleopholdet afbrydes før tid, forpligter I jer
på at ”købe iPad’en eller MacBook’en ud”, og I vil
blive opkrævet en ekstrabetaling.
Denne ekstrabetaling udregnes efter følgende model: iPad’ens eller MacBook’ens kontantpris, fratrukket egenbetalingen, divideret med 42 gange
antallet af uger tilbage af skoleåret.

Macbook Pro
MacBook Pro 13’ - 128GB

8500 kr

MacBook Pro 13’ - 256GB

10100 kr

MacBook Pro 13’ - 256GB - Touch Bar

12400 kr

MacBook Pro 13’ - 512GB - Touch Bar

14000 kr

Macbook Pro - farve

Silver
Space Grey

SD-kort - 16GB

Jeg/vi har læst betingelserne og er indforstået med
dem.
80 kr

iPad - farve

Silver
Gold
Space Grey
(kun for iPad Pro 10,5’’) Rose Gold

Alle produkter er såkaldte B2B køb (Businessto-business), og det er derfor kun producentens
garanti der gælder og ikke den danske købelov.
Dette betyder, at der kun er et års garanti.

Underskrift forældre/værge

Dette skema udfyldes og afleveres/
sendes senest 1. juni 2018
Kontakt Johannes på jt@grejsdalens.dk, hvis du
ønsker en anden model end de her anførte.

