FONTOS INFORMÁCIÓK SZÜLŐKNEK
FIZETÉSSEL ÉS VISSZÁRUZÁSSAL
KAPCSOLATBAN
Tisztelt Szülők!
Kérjük, hogy a tájékoztatót figyelmesen olvassák végig, mert a megrendelt tankönyveket minden esetben át
kell venni, ki kell fizetni, a meg nem rendelt tankönyveket pedig nem áll módunkban biztosítani!
Az idei tanévben a KELLO tájékoztatása szerint az alábbi lényeges változások lesznek:
-

-

-

Az iskolák részére a visszáru intézménye megszűnt:
o Az adott tanévhez megrendelt tankönyvet a fizetős diákok esetében közvetlenül a szülő
elállási jogának gyakorlásával, 2019. szeptember 15-ig küldheti vissza a KELLO részére.
A költségek megfizetéséről a szülőnek / gondviselőnek kell gondoskodnia.
o Visszaküldési cím: 2225 Üllő, Zöldmező u. 3.
A fizetős diákok vonatkozásában közvetlenül a szülő élhet elállási jogával 2019. szeptember 15-ig,
illetve pót- és évközi rendelés esetén 14 napon belül.
Szülők részére kialakított felület megnyitása (www.szuloifelulet.kello.hu):
o diákok adatainak ellenőrzésére
o az iskolai tankönyvrendelések szülők általi jóváhagyására (A felület használata nem kötelező,
az iskolák továbbra is kérhetik a szülői jóváhagyást a korábbiakban megszokott módon), és
o a fizetős diákok tankönyvrendeléseinek pénzügyi követése és rendezése céljából.
A kiszállított tankönyvekről szóló számlát a KELLO állítja ki, és az iskolán keresztül postai úton kapják
meg a szülők. A számla kifizethető online (szülői felületen), valamint átutalással, illetve a megadott
postahivatalokban (A KELLO INFOPONTOKON történő fizetési lehetőség megszűnt!) A
postahivatalokban elfogadott utalványok listáját a www.hello.hu/rolunk/utalvanyokelfogadasa
elérhetőségen tekinthetik meg.

A szülő nyilatkozhat arról, hogy a gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy
egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani. Tankönyvből
saját példányt vásárolni egyénileg például a KELLO (Könyvtárellátó Nonprofit Kft.) honlapján keresztül
tudnak.
Az igények leadásának határideje: 2019. április 25. (csütörtök). A határidő elmulasztása esetén az iskola
nem garantálja a tankönyvek beszerzését a tanuló számára, ez esetben a szülőnek kell azokat beszerezni.
Amennyiben a gyermeknek tankönyv tartozása van a KELLO felé, azt július 15-ig rendezni kell, ellenkező
esetben törlik a rendelését a megrendelések közül. A szülő csak később, évközi rendelésként tudja azokat
beszerezni.
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