
 

 

 

Utlåningsregler – GoPro HD Hero 7 videokamera 

 

1. Kameran ägs av Vigu rf (föreningen). 
2. Den som lånar (låntagaren) kameran ansvarar för kameran och alla dess tillbehör ända tills den 
återlämnas till den som av föreningens styrelse utsetts att ansvara för kameran. 
3. Om kameran eller något av dess tillbehör skadas eller förkommer ersätter låntagaren 
föreningen. 
4. Kamerans inköpspris var 459,90 € (oktober 2018) och minneskortets 14,95 € (oktober 2018). 
De första två åren värderas kameran och minneskortet till inköpspris. De följande två åren är 
kamerans och minneskortets värde 75% av inköpspriset. Efter fyra år är kamerans och 
minneskortets värde 50% av inköpspriset. 
5. Låntagaren förbinder sig att återlämna kameran utan dröjsmål efter användningen eller senast 
vid överenskommen tidpunkt. Styrelsen kan ålägga låntagaren att ersätta föreningen för dröjsmål 
av återlämnande. 
6. Låntagaren förbinder sig att som ersättning för lånet skriva en text eller lägga upp en bild eller 
film på föreningens forum eller på något annat ställe som styrelsen meddelar. Texten, bilden eller 
filmen skall skickas till styrelsen senast 14 dagar efter att kameran återlämnats. Om texten, bilden 
eller filmen inte lagts upp inom utsatt tid, skickar föreningen en faktura på 30 € till låntagaren. 
7. Låntagaren lovar att ha roligt och ta tuffa, vackra och roliga filmer. 

 

Följande utrustning ingår: 
• 1 HD HERO Camera (5 megapixel) 
• 1 Laddningsbart 1100 mAh Lithium-Ion batteri 
• 1 Vattentätt Quick-Release hölje (180’/60 m) med två olika “bakplattor” 
• 1 Elastisk rem för huvudet av pannlampsmodell 
• 1 Rem för fästning på hjälm 
• 1 Bröstsele “Chesty” med tillhörande påse 
• 2 Böjda, 3M™ självhäftande fästen 
• 2 Platta, 3M självhäftande fästen 
• 1 Trevägsjusterbart sidofäste 
• 2 Quick-Release spännen 
• 1 USB kabel 
• 1 Component Video (HDTV) kabel 
• 1 Composite Video + Audio Out kabel 
• 1 Sugkopp 
• 1 minneskort Samsung 32 GB 
• 1 Bruksanvisning 

 

Att tänka på: 
• Kameran är inte vattentät, men har ett vattentätt fodral. 
• Kameran flyter inte. Säkra den alltid med ett snöre el. dyl. även om du använder 

sugkoppen eller hjälmfästet. 
• Se till att varken kamerans eller fodralets linser skråmas. 
• Batteriet får inte lämnas tomt! Ladda batteriet efter varje användning. 

 


