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Compromís d'acceptació de les condicions d'ús del servei de
Préstec d'Ordinadors Portàtils de la FIB.

















Els portàtils es poden reservar per hores o dies.
Màxim de 7 dies consecutius a partir de la data de reserva.
No es pot manipular ni el hardware ni el software instal·lat en el portàtil, s'ha de retornar tal i
com es va prestar.
El portàtil s'ha de retornar encès per tal que l'operador revisi i comprovi, al costat de l'usuari,
que tot funciona correctament.
L'usuari és reponsable de l'ordinador portàtil mentre el tingui en préstec i té l'obligació de
tornar-lo, juntament amb tots els seus accessoris, quan finalitzi el període de préstec sense que
aquest hagi sofert cap desperfecte.
Si l'usuari detecta qualsevol anomalia o mal funcionament en el portàtil té el deure d'avisar a
l'operador perquè es prenguin les mesures adequades per a solucionar la fallada.
Qualsevol treball realitzat s'ha de guardar fora de l'equip (en una clau USB, en un servidor de
fitxers, etc) per no perdre'l en reiniciar l'equip.
Per a garantir la duració de les bateries dels equips, es recomana no utilitzar l'adaptador de
corrent mentre no sigui estrictament necessari (és a dir, mentre l'equip no ho indiqui
mitjançant un avís en la barra de tasques de Windows o durant la posada en marxa del mateix).
Per a cada hora o fracció de retard en la devolució del portàtil s'aplicarà una sanció de 7 dies
sense poder fer cap reserva o préstec, així com restriccions temporals en l'ús dels sistemes.
Per cada dia de retard en la devolució del portàtil, amb un màxim de dos, s'aplicarà una sanció
de 30 dies sense poder fer cap reserva o préstec, així com restriccions temporals en l'ús dels
sistemes.
En cas de no retornar el portàtil o retornar-lo amb desperfectes que facin que no funcioni
correctament, es donarà de baixa en el servei de préstecs de portàtils a la persona que el tenia
prestat, així com se li aplicaran restriccions temporals en l'ús dels sistemes fins que es faci
càrrec dels costos de la reparació (sempre que aquesta no estigui coberta per la garantia de
l'equip) o l'usuari reposi el portàtil, bé pagant el seu preu o bé proporcionant-ne un altre
d'iguals característiques. El preu aproximat del portàtil és de 1100€.
Si l'usuari es negués a la reposició o, si s'escau, reparació del dany causat al portàtil, s'aplicaran
restriccions temporals o definitives en l'ús dels sistemes, i fins i tot l'inici d'un procés
disciplinari.

L’Alumne/a de la FIB amb Nom i Cognoms : [____________________________________]
DNI: [__________________]
Accepta les condicions d’ús d’aquest servei.
Signatura
Curs ________ / ________

___________________________________

