Til forældrene
elevholdet 2017-2018.

Bilag 4
Den 5. maj 2017

Tilbud om køb af computer incl. service via Farsø Efterskole.
It er i den grad omdrejningspunktet for undervisningen på Farsø Efterskole og en velfungerende
elevcomputer incl. hjælpeprogrammer er forudsætningen for, at eleverne får optimalt udbytte af
undervisningen.
I år kan vi tilbyde at sælge en HP ProBook 640 G3 computer til en pris af kr. 5.500,- incl. moms fuld
service på software i den tid Jeres barn går på Farsø Efterskole. Købet kan eventuelt finansieres
som køb på afbetaling over 1 eller 2 år, svarende til den tid eleven går her. Se specifikationerne på
HP ProBook 640 G3 på vedlagte bilag 4.

Specifikationerne er: 8G Ram, i3-7100U processor, 256 SSD Harddisk.

Vi fremviser maskinen på nye elevers dag. Der vil også være mulighed for en snak med vores ITsupportere.
Når vi tilbyder at formidle salget af computere med service inkluderet er det ikke for tjene penge
på det - tværtimod. Det er for at kunne tilbyde eleverne en computerløsning, som vi føler os
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overbeviste om virker, og hvor vi hurtigt og enkelt kan lægge en programpakke på og genoprette
igen, hvis der bliver problemer.
De sidste 2 år har ca. 40 elever/forældre hvert år købt den computer vi anbefaler og det har
fungeret fint. Vi får lavet et såkaldt image, som passer til computeren og kan på den måde i løbet
af få minutter geninstallere computeren hvis den får virus eller der på anden vis opstår problemer.

Kontantkøb med ekstra forsikring:
Sammen med computeren kan tilkøbes en ekstra forsikringen som dækker alt undtagen hærværk
og tyveri og er uden selvrisiko. Når man kender elevernes brug af deres computer kan en sådan
forsikring overvejes, især hvis I vælge at købe den på afbetaling.
Computeren med ekstra forsikring som dækker i 2 år koster kr. 7.200,-

Køb på afbetaling med og uden ekstra forsikring:
Prisen er ved betaling over 1 år:

Prisen er ved betaling over 2 år:

Uden forsikring: 510 kr. pr. rate
Med forsikring i 2 år: 600 kr. pr. rate

Uden forsikring: 255 kr. pr. rate
Med forsikring i 2 år: 300 kr. pr. rate

Hvis I medbringer computeren:
Hvis I vælger ikke at købe en computer via os, skal I selv kunne servicere computeren og sørger for,
at den altid er i funktionsdygtig stand. Eleverne modtager en USB nøgle med programpakken og vi
installere denne program pakke ved skolestart. Hvis der efterfølgende bliver problemer med
computeren, skal I selv lægge programmerne på igen, eller vi kan hjælpe mod betaling.

Med venlig hilsen
Søren Dolmer
Forstander
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______________________________________________________
Elev navn og Efternavn
Vi bestiller hermed 1 stk. HP ProBook 640 G3 til en pris af kr. 5.500,-. Købet af computeren
indebærer ud over computeren, at Farsø Efterskole garanterer at computeren er klar til brug ved
skoleåret start den 20. august 2017 med alle de undervisningen nødvendige programmer.
Skulle der blive problemer med hardwaren (selve computeren), så er computeren dækket af
garantien på normale vilkår. Derefter overgår ansvaret til køber. Ekstra forsikringen dækker
hændelige uheld med maskinen, så som tab, falder i ledningen, hælde cola i tastaturet.

Kontant køb uden ekstra forsikring
Vi ønsker at købe og betale computeren med 2. rate af skolepengene,
pris kr. 5.500,- uden ekstra forsikring.

Kontant køb med ekstra forsikring
Vi ønsker at købe og betale computeren med 2. rate af skolepengene,
pris kr. 7.200,- med ekstra forsikring.
__________________________________________
Forældrenes / købers underskrift
Tilbuddet er gældende indtil den 1. juni 2017. Derefter kan vi ikke love det længere
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______________________________________________________

Elev navn og Efternavn
Vi bestiller hermed 1 stk. HP ProBook 640 G3 til en værdi af kr. 5.500,-. Købet af computeren
indebærer ud over computeren, at Farsø Efterskole garanterer at computeren er klar til brug ved
skoleåret start den 20. august 2017 med alle de undervisningen nødvendige programmer.
Skulle der blive problemer med hardwaren (selve computeren), så er computeren dækket af
garantien på normale vilkår. Derefter overgår ansvaret til køber. Ekstra forsikringen dækker
hændelige uheld med maskinen, så som tab, falder i ledningen, hælde cola i tastaturet.

Køb på afbetaling uden ekstra forsikring
Vi ønsker at købe og betale computeren over 1 år ved en forhøjelse af skolepengene,
uden ekstra forsikring. Pris kr. 555 pr. rate (11 rater)
Vi ønsker at købe og betale computeren over 2 år ved en forhøjelse af skolepengene,
uden ekstra forsikring. Pris kr. 265 pr. rate (23 rater)

Køb på afbetaling med ekstra forsikring
Vi ønsker at købe og betale computeren over 1 år ved en forhøjelse af skolepengene,
med ekstra forsikring som dækker computeren i 2 år. Pris kr. 655 pr. rate (11 rater)
Vi ønsker at købe og betale computeren over 2 år ved en forhøjelse af skolepengene,
med ekstra forsikring som dækker computeren i 2 år. Pris kr. 315 pr. rate (23 rater)
Hvis skoleopholdet kun varer 1 år mod forventet 2 år, så skal restbetaling finde sted ved
afslutningen af 1. skoleår ellers er computeren skolens ejendom.
__________________________________________
Forældrenes / købers underskrift
Tilbuddet er gældende indtil den 1. juni 2017. Derefter kan vi ikke love det længere.
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