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Återlämning av din 

digitala enhet  

Din digitala enhet som du använt i skolan under en bestämd period håller nu på att 
gå ut på sitt leasingavtal. Det är därmed upp till dig att ta ställning till om du vill 
lämna tillbaka enheten eller köpa ut den.  

Oberoende om du köper ut eller lämnar tillbaka måste du gå in på 
webbsidan recycle.lin.education och göra ett aktivt val. Det som krävs för 
att göra valet är enhetens serienummer. Med det loggar du in och går 
vidare med valet.  

 
1. Utköp av din digitala enhet 

På www.recycle.lin.education genomförs köpet direkt genom att du skriver in den 
aktuella enhetens serienummer samt mailadress. Där finns även en instruktionsvideo 
för hur du hittar ditt serienummer. Är du inte myndig gäller erbjudandet för din 
vårdnadshavare som måste genomföra stegen. 

 

Utköpspriset 

HP Probook 430 2.782kr inkl moms 
HP Elitbook 840 3.675kr inkl moms 

 

Köpet måste vara genomfört senast den 2021-05-16, innan 
återlämningen. 
 
När betalningen lyckats skickas ett kvitto på köpet direkt till angiven mailadress (ange 
en mailadress som inte är din skoladress). 
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Du ansvarar över att inga licenser/program på enheten som tillhör skolan finns kvar 
på din utköpta enhet. Därför rekommenderar vi att du nollställer din enhet i samband 
med utköpet.  

 

Skriv in enhetens serienummer i webbportalen och genomför köpet direkt på sidan.  
Godkänd betalningsmetod: 

• Swish 
• Kortbetalning 

Använd ett Mastercard eller Visakort för säker kortbetalning på nätet. Kom ihåg att 
kortet måste vara aktiverat till internetköp vilket lättast görs via internetbanken. 

 

I samband med utköpet erbjuds du även att köpa till diverse utvalda tillbehör som 
passar just din enhet. Det går inte att betala kontant eller via faktura. 

 

 

2. Återlämning av din digitala enhet 

Återlämning kommer att genomföras under tre dagar, torsdag 27/5, fredag 28/5 och 
måndag 31/5. 

Schema för klass, dag och tid kommer. 
Håll koll på itslearning för mer information. 
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Vanliga frågor 

Nedan följer vanliga frågor och svar 

 

Fråga: Jag hittar inte mitt serienummer i portalen? 

Svar: Hittar du inte din enhet när du skrivit in serienumret i det första steget är det 
något som inte stämmer. Dubbelkolla först och främst att du skrivit rätt. Om felet 
kvarstår kontaktar du oss, utkop@lineducation.se. 

 

Fråga: Kan man betala mot faktura? 

Svar: Vi erbjuder inte faktura som en betalningsmetod 

 

Fråga: Har min utköpta enhet någon garanti eller försäkring? 

Svar: Allriskförsäkringen är utställd och administreras av skolan och slutar gälla vid 
utköp. Du kan dock använda försäkringen fram till dagen du slutar skolan. Ofta har du 
liknande skydd genom hemmets hemförsäkring, kontakta ert försäkringsbolag för 
mer information. Du kan även välja att köpa till försäkring i samband med utköpet i 
webbportalen. 

 

Fråga: Måste jag återställa min enhet vid återlämning? 

Svar: Du behöver inte återställa din enhet innan återlämning om du inte vill, även om 
vi alltid rekommenderar det. Den kommer att säkerhetsraderas av oss och våra 
partners när vi fått in den. 

 

Fråga: Får jag behålla programmen på enheten vid utköp? 

Svar: Det är upp till respektive skola att ange vad som ska raderas och återställas, 
dock är det alltid bra att göra en återställning eller tömma hårddisken i samband med 
utköp.  
Office-program som Word och Excell samt Adobe-program som Photoshop och 
Illustrator kommer att sluta fungera efter en tid 

 

Fråga: Finns det något fysiskt media eller manualer till installerad mjukvara? 

Svar: Nej, programmen är installerade skollicenser vid ursprunglig leverans. Det finns 
således inget fysiskt media eller manualer. Användarguider finns på 
produkttillverkarens hemsida. 

 

Fråga: Jag har ångrat mitt köp, hur gör jag? 
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Svar: Du har 14 dagars ångerrätt från slutförd betalning enligt Distanshandelslagen 
http://www.konsumentverket.se/Lagar--regler/Lagar/Distans--och-
hemforsaljningslagen/. Vill du utnyttja ångerrätten kontaktar du Lin Education och 
anger serie- och ordernummer. Vid nyttjad ångerrätt måste du istället återlämna din 
enhet enligt villkor och bestämmelser för återlämning. Du är skyldig att enheten 
kommer Lin Education tillhanda och eventuella frakt- och hanteringskostnader 
belastar dig. Först när enheten är Lin Education tillhanda återbetalas beloppet till dig. 

 

Fråga: Kan jag få ett kvitto på köpet? 

Svar: Efter genomfört köp skickas ett automatiskt kvitto till angiven mailadress. I detta 
anges uppgifterna som köpet avser. 

 

Övriga frågor – Prata med din mentor eller maila utkop@lineducation.se  
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