
 

Roselle School District 12 zapewnia rodzinom możliwość zakupu opcjonalnego ubezpieczenia na 

Chromebooka za pośrednictwem IT Savvy. Koszt wynosi od $28 do $32 za urządzenie rocznie, z 

datą rozpoczęcia 1 września 2022 r. 

 

Opcjonalny plan ubezpieczenia 1 

Roczna ochrona ChromeCare, która obejmuje części, wymianę i koszty robocizny wynikające z  

poniższych sytuacji: 

● Uszkodzenia wynikające z nieoczekiwanych lub niezamierzonych zdarzeń, takich jak 

upuszczenie urządzenia 

● Uszkodzenia wynikające z kontaktu płynów z urządzeniem 

● Awaria sprzętu wynikająca na przykład z wewnętrznego kurzu i przegrzania, przepięć, 

wadliwych pikseli ekranu lub wieku; oraz 

● Normalne zużycie wynikające z użytkowania zgodnego z przeznaczeniem przez producenta 

urządzenia 

Koszt: $28 za urządzenie objęte gwarancją 

Opcjonalny plan ubezpieczenia 2 

Roczna ochrona ChromeCare, która obejmuje części, wymianę i koszty robocizny wynikające z  

poniższych sytuacji: 

● Uszkodzenia wynikające z nieoczekiwanych lub niezamierzonych zdarzeń, takich jak 

upuszczenie urządzenia 

● Uszkodzenia wynikające z kontaktu płynów z urządzeniem 

● Awaria sprzętu wynikająca na przykład z wewnętrznego kurzu i przegrzania, przepięć, 

wadliwych pikseli ekranu lub wieku; oraz 

● Normalne zużycie wynikające z użytkowania zgodnego z przeznaczeniem przez producenta 

urządzenia 

 

i obejmuje ubezpieczenie od utraty/kradzieży (do złożenia wniosku wymagany jest ważny raport 

policyjny). 

Koszt: $32 za urządzenie objęte gwarancją 

 

***PROSZĘ ZANOTOWAĆ!*** 

Ochrona przed wypadkami w ramach opcjonalnych planów ubezpieczeniowych 1 i 2 NIE obejmuje 

szkód wynikających z któregokolwiek z poniższych: 

● Korzystanie z urządzenia w sposób inny niż zamierzony przez producenta; 

● Umyślne akty nadużycia lub niewłaściwego użytkowania urządzenia; 

● Niewyjaśnione uszkodzenia, takie jak „wypadająca klawiatura”; 

● Szkody spowodowane wojną, aktami terroryzmu, oszustwem lub pożarem 



 

Pierwszy incydent objęty gwarancją 100% kosztów naprawy jest pokrywanych 

Drugi incydent objęty gwarancją 67% kosztów naprawy jest pokrywanych 

Trzeci incydent objęty gwarancją 33% kosztów naprawy jest pokrywanych 

Czwarty incydent objęty gwarancją 0% kosztów naprawy jest pokrywanych 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Tak! Zdecydowałem się na zakup następujących opcjonalnych planów ubezpieczenia Chromebooka: 

 

_____ Opcja 1: jeden rok ochrony ChromeCare bez utraty/kradzieży w cenie $28 za urządzenie 

 

_____ Opcja 2: roczna ochrona ChromeCare z ochroną przed utratą/kradzieżą w cenie $32 za   

            urządzenie 

 

x__________  Liczba urządzeń do pokrycia 

 

$__________  Całkowity koszt dla Roselle School District 12 

 

 

Proszę wystawić czeki na: ROSELLE SCHOOL DISTRICT 12 

 

Wyraźnie podaj imię i nazwisko użytkowników Chromebooka, których chcesz uwzględnić: 

 

 

 

 

 

 

Proszę wyraźnie wymienić numery seryjne komputerów, które mają być objęte w poniższej 

przestrzeni (znajduje się na spodzie urządzenia): 


