Regulamin wypożyczalni dronów
SKiL-PC
Wypożyczane drony są własnością firmy "SKiL-PC Jakub Palacz, Wojciech Maślak s.c." zwaną dalej
Wypożyczalnią.
Wypożyczenie drona następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na
podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią, a pełnoletnim Wypożyczającym.
1. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę
wypożyczenia oraz regulamin co potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
zaakceptowanie jego treści oraz przyjęcie drona w pełni sprawnego technicznie.
2. Podstawą do wypożyczenia drona jest okazanie ważnych dokumentów tożsamości ( dowód
osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane potrzebne do
wypisania umowy.
3. Pracownik ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu kiedy warunki atmosferyczne nie pozwalają
na bezpieczne latanie dronem oraz osobom, których stan trzeźwości lub sprawności psychoruchowej
budzi zastrzeżenia.
4. Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry według cennika:
CENNIK:
Model:

1 dzień

Weekend

1 tydzień

DJI SPARK

149 zł

299 zł

499 zł

DJI SPARK + Aparatura

199 zł

399 zł

699 zł

Wakacje/Wyjazd
Cena ustalana
indywidualnie
Cena ustalana
indywidualnie

Kaucja
1800 zł
2500 zł

Podane ceny są cenami BRUTTO.
W momencie wypożyczenia sprzętu pobierana jest kaucja, która zwracana jest w momencie zwrotu
sprzętu. Wysokość kaucji jest zgodna z cennikiem (w przypadku wpłaty kaucji kartą płatniczą
pobierana jest BEZZWROTNA prowizja w wysokości 0,69% (12,42 zł dla DJI SPARK, 17,25 zł dla DJI
SPARK COMBO).
Wypożyczenie drona na jeden dzień wiąże się z obowiązkiem oddania go dnia następnego w
następnej pełnej godzinie licząc od godziny wypożyczenia (np. wypożyczając drona w środę o
godzinie 11:20 należy go oddać w czwartek do godziny 12:00, wypożyczając drona w czwartek o
godzinie 13:10 należy go oddać w piątek do godziny 14:00 itp.)
Wypożyczenie drona na weekend trwa od piątku godziny 15:00 do poniedziałku 12:00.
Wypożyczenie drona na jeden tydzień wiąże się z obowiązkiem oddania do godziny 17:00 tego
samego dnia tygodnia, którego nastąpiło wypożyczenie.

Cena wynajmu na wakacje/wyjazd ustalana jest indywidualnie w zależności od długości i miejsca
pobytu.
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do
przekroczonego czasu wynajmu:
1 godzina – 10 zł, 2 godziny – 20 zł, 3 godziny – 30 zł, powyżej 3 godzin naliczana jest opłata za cały
dzień – 199 zł.
5. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed
podpisaniem umowy.
6. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi
odpowiedzialności.
7. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z drona oraz jego wyposażenia zgodnie z ich
przeznaczeniem.
9. Zabrania się użytkowania drona podczas złych warunków atmosferycznych.
10. Drona należy zwrócić w należytej czystości.
11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu
odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą
sprzętu.
11. a. Kary umowne:
- Uszkodzenie inteligentnej baterii drona: Kara finansowa 249 zł/bateria.
- Uszkodzenie pilota zdalnego sterowania: Kara finansowa 799 zł.
- Uszkodzenie ładowarki HUB: Kara finansowa 339 zł.
- Uszkodzenie torby transportowej: Kara finansowa 99 zł.
- Uszkodzenie śmigła (pęknięcie): Kara finansowa 39 zł/śmigło.
- Uszkodzenie osłon na śmigła: Kara finansowa 30 zł/śmigło.
12. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy
uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku
kaucja nie zostaje zwrócona.
13. W przypadku użyczenia drona osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne
szkody odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.
14. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy wymiany części
w wypożyczonym sprzęcie.
Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

15. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie drona oraz jego wyposażenia
przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z drona Wypożyczający musi pozostać trzeźwy
i nie być pod wpływem innych środków odurzających.
16. W przypadku utraty wypożyczonego drona lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub
zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym fakcie
Wypożyczalni. W przypadku utraty całości wypożyczonego sprzętu kaucja nie zostaje zwrócona. W
przypadku wynajmu drona z aparaturą i sytuacji utraty samego drona zostaje zwrócone 1/6 kaucji, w
przypadku utraty pilota zdalnego sterowania zostaje zwrócone 1/3 kaucji, w przypadku utraty całości
aparatury dodatkowej zostaje zwrócone 1/6 kaucji.
17. Drona oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym
w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować telefonicznie pod numerem
telefonu : 600 511 522 w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.
18. Jeśli do trzech godzin od deklarowanego czasu oddania nie uzyskamy żadnych informacji o chęci
przedłużenia wypożyczonego sprzętu od Wypożyczającego sprawa kierowana jest na Policję jako
kradzież.
18. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania
dronów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z
tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z
wypożyczonych dronów.

Podpis Wypożyczającego
…………………………………………

