
Betingelser
Ved skolestart opkræves egenbetalingen for Mac-
Book’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.

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

PC/Macbook på GE - 2020/21
Elevens navn:

Dette skema udfyldes og afleveres/
sendes senest 10. juni 2020

På Grejsdalens Efterskole bruger vi primært Apple’s produkter i undervisningen. Herunder kan I 
se et udvalg af modeller og priser. Det er muligt at købe en Macbook gennem skolen med under-
visningsrabat. Konfigurationen på Macbooks er Apples standardkonfiguration.
Vi får desværre ingen rabatter på iPads, og da vi køber B2B kan det ikke betale sig at købe iPad 
gennem os. Skoleåret 19/20 var det sidste år med ekstraordinært tilskud.
Du kan også fint klare dig hos os, hvis du har en Windows PC.

MacBook Air 13’ - 256GB 7.500 kr
MacBook Air 13’ - 512GB 9.750 kr

Kontakt Johannes på jt@grejsdalens.dk, hvis du 
ønsker en anden model end de her anførte.

Macbook Air Macbook Pro
MacBook Pro 13’ - 512GB - 1,4 GHz 11.800 kr
MacBook Pro 13’ - 512GB - 2,0 GHz 14.000 kr

MacBook Pro 16’ - 512GB - 2,6 GHz 17.950 kr

MacBook Pro 13’ - 1TB - 2,0 GHz 15.550 kr

MacBook Pro 16’ - 1TB - 2,3 GHz 20.850 kr

Underskrift forældre/værge

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

Space Grey

10.250 krMacBook Pro 13’ - 256GB - 1,4 GHz

Jeg bruger iPad eller Macbook fra sidste år

SilverMacbook Pro - farve

Jeg medbringer selv iPad eller Macbook

Jeg medbringer selv Windows PC

Macbook Air - farve Silver

Space Grey
Gold


