
 

Indebærer en all risk der dækker ved 
ombytninger og dermed nye serienumre uden 

ophør i hele perioden.

Opgradering uden ophør

Administration

Basis med ophør

Indebærer standard all risk, hvor en totalskade 
- som er en skade, hvor reparation ikke er 

muligt - vil kræve en ombytning og dermed et 
ophør af eksisterende all risk. Derfor vil en ny 
skulle tilkøbes til den nye ombyttede enhed.

SKI tillægsydelse Atea tillægsydelse

2 års All Risk ADM2 års standard All Risk ADM

3 års All Risk ADM3 års standard All Risk ADM



 

Hvad dækker den?

Forsikringen gælder for fysisk skade på eller tab af den forsikrede 
genstand på grund af en pludselig og uforudset udefrakommende 
hændelse, der bevirker, at den forsikrede genstand forringes i værdi 
eller går helt tabt. Der skelnes mellem forsikring til enheder i 
administrationen og på education-området. 
! 
All risk forsikring er en forsikring, der dækker alle hændelige fejl og 
skader, herunder fejl og skader forårsaget af kunden og uanset om 
dette følger af uagtsomhed.  
All risk forsikringen har ingen geografisk afgrænsning og dækker hele 
verden. 
! 
All risk forsikringen træder i kraft fra dennes faktura dato, og løber 
herefter i enten 2 eller 3 år. 

Forsikringen er med kr. 0,- i selvrisiko, og dækker kun det serienummer 
forsikringen oprindeligt er købt til. Såfremt en skadet enhed ikke kan 
repareres, men kræver ombytning til en ny enhed, kan der tilkøbes 
separat all-risk forsikring til denne.

All risk forsikring 
(Basis med ophør )

Hvad dækker den ikke?
- Skader, hvor tidspunktet for skades forekomst ikke kan 

specificeres. 
- Skader, der kan erstattes af leverandørgaranti, 

garantibetingelser eller på grund af mangler i kon-
struktion og/eller materialer.  

- Skader af mindre art (såsom ridser og skrammer), som 
ikke påvirker den forsikrede genstands anvendelighed. 

- Skader som følge afbehandling, reparation, 
vedligeholdelse eller ukorrekt installation. 

- Fejl i, beskadigelse af eller tab af programmer eller 
software samt tilbehør til tabletten 

- Skader på og tab af udstyr, der bruges i skole-
aktiviteter.

Administration



 

Indebærer en all risk der dækker ved 
ombytninger og dermed nye serienumre uden 

ophør i hele perioden.

Opgradering uden ophør

Education / Skoleaktivitet

Basis med ophør

Indebærer standard all risk, hvor en totalskade 
- som er en skade, hvor reparation ikke er 

muligt - vil kræve en ombytning og dermed et 
ophør af eksisterende all risk. Derfor vil en ny 
skulle tilkøbes til den nye ombyttede enhed.

SKI tillægsydelse Atea tillægsydelse

2 års All Risk EDU2 års standard All Risk EDU

3 års All Risk EDU3 års standard All Risk EDU



 

Hvad dækker den?

Forsikringen gælder for fysisk skade på eller tab af den forsikrede 
genstand på grund af en pludselig og uforudset udefrakommende 
hændelse, der bevirker, at den forsikrede genstand forringes i værdi 
eller går helt tabt. Der skelnes mellem forsikring til enheder i 
administrationen og på education-området. 
! 
All risk forsikring er en forsikring, der dækker alle hændelige fejl og 
skader, herunder fejl og skader forårsaget af kunden og uanset om 
dette følger af uagtsomhed.  
All risk forsikringen har ingen geografisk afgrænsning og dækker hele 
verden. 
! 
All risk forsikringen træder i kraft fra dennes faktura dato, og løber 
herefter i enten 2 eller 3 år. 

Forsikringen er med kr. 0,- i selvrisiko, og dækker kun det serienummer 
forsikringen oprindeligt er købt til. Såfremt en skadet enhed ikke kan 
repareres, men kræver ombytning til en ny enhed, kan der tilkøbes 
separat all-risk forsikring til denne.

All risk forsikring 
(Basis med ophør )

Hvad dækker den ikke?
- Skader, hvor tidspunktet for skades forekomst ikke kan 

specificeres. 
- Skader, der kan erstattes af leverandørgaranti, 

garantibetingelser eller på grund af mangler i kon-
struktion og/eller materialer.  

- Skader af mindre art (såsom ridser og skrammer), som 
ikke påvirker den forsikrede genstands anvendelighed. 

- Skader som følge afbehandling, reparation, 
vedligeholdelse eller ukorrekt installation. 

- Fejl i, beskadigelse af eller tab af programmer eller 
software samt tilbehør til tabletten.

Education / Skoleaktivitet



 

Garanti & garanti udvidelse

Apple iPads

1 års 
standard garanti

2 års 
garanti udvidelse

3 års 
garanti udvidelse

Producent SKI tillægsydelse Atea tillægsydelse

Øvrige med 2 års standard garanti

2 års 
standard garanti

3 års 
garanti udvidelse

Producent Atea tillægsydelse



Garantiforlængelsen er indholdsmæssigt identisk med den 
garanti, der er inkluderet ved køb af tablets. 
Garantiforlængelsen er en forlængelse af garantiens varighed til 
i alt 2 år, såfremt der fra producentens side kun stilles 1 års 
garanti.  
! 
Udvidet garanti dækker indefra kommende skader på enheden 
op til enheden er 2 år gammel beregnet fra denne faktura dato.

Udvidet garanti - op til 2 års garanti

Garanti & garanti udvidelse

SKI tillægsydelse

Garantiforlængelsen er indholdsmæssigt identisk med den 
garanti, der er inkluderet ved køb af tablets. Garantiforlængelsen 
er en forlængelse af garantiens varighed i 3. år, og er en 
tillægsydelse fra Atea.  
! 
Udvidet garanti dækker indefra kommende skader på enheden 3. 
år beregnet fra fakturadato. 

Udvidet garanti - op til 3 års garanti
Atea tillægsydelse


