
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
Dronarch Sp. z o.o. - DRONAJMIJ.PL

W ZAKRESIE UMÓW NAJMU SPRZĘTU
z dnia 19.07.2021 r.

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) został wydany przez DRONARCH Sp. z o.o.,
Kraków 31-752, ul. Wąwozowa 30AA/2, NIP: 6783187904, REGON: 387736801, KRS: 0000874429
zwany dalej „Wynajmującym”.
2. Regulamin określa warunki i zasady najmu drona w umowach zawieranych przez Wynajmującego.
3. W razie sprzeczności treści umowy najmu i Regulaminu, Strony związane są postanowieniami
umowy najmu.
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Najemcy – oznacza to stronę umowy najmu zawartej z Wynajmującym, inną niż Wynajmujący lub
osobę, która złożyła rezerwację sprzętu;
b) Dzień Roboczy – oznacza to każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, sobót oraz niedziel;
c) Sprzęt – oznacza sprzęty oferowane do wynajęcia przez Wynajmującego, zgodnie z aktualną ofertą
umieszczoną na stronie https://dronajmij.pl/oferta, będący przedmiotem umowy najmu zawartej
pomiędzy Wynajmującym a Najemcą;
d) formie dokumentowej – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu Kodeksu
cywilnego, w tym zwłaszcza e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne itp.
5. Wypożyczalnia sprzętu, prowadzona przez Wynajmującego, jest czynna w dni Robocze w
godzinach od 09:00 do 18:00, wszystkie inne godziny wymagają indywidualnego umówienia się
telefonicznie/sms lub email.

II. Najemca

6. Najemcą sprzętu  może być pełnoletnia osoba fizyczna, która przedstawi Wynajmującemu ważny
dowód osobisty lub ważny paszport albo osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w
art. 33(1) Kodeksu cywilnego), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby
przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS oraz
ważny dowód osobisty lub ważny paszport lub inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy
najmu (np. Pełnomocnictwo notarialne) – jeżeli umocowanie to nie wynika z aktualnego odpisu z
Rejestru Przedsiębiorców KRS.
7. Najemca ponosi odpowiedzialność za wynajęty Sprzęt przez cały okres trwania umowy najmu. Jak i
również odpowiada za należyte zapakowanie sprzętu do zwrotu.

III. Oferta produktów i cennik

8. Aktualna oferta Sprzętu do wynajmu znajduje się na stronie internetowej https://dronajmij.pl/oferta

9. Aktualny cennik czynszów najmu Sprzętu oraz kaucji, która pobierana jest przy zawieraniu umowy
najmu, znajduje się na stronie internetowej http://dronajmij.pl/oferta. Wszystkie są cenami brutto.
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IV. Procedura zawierania umów najmu

10. Najemca dokonuje rezerwacji Sprzętu pod numerem telefonu 668015713, wypełniając formularz
rezerwacyjny, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres dronajmij@gmail.com lub funpage
@dronajmij na portalu Facebook. Rezerwacja następuje według stawek czynszu najmu
obowiązujących w dniu jej dokonania, zgodnie z cennikiem w punkcie IX.
11. Umowa najmu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą zawierana jest na okres co najmniej 24
godziny, co oznacza, że nawet jeśli rzeczywisty czas trwania umowy byłby krótszy niż 24 godziny,
Najemca zapłaci Wynajmującemu czynsz najmu należny co najmniej 24 godziny.
12. W przypadku skrócenia okresu najmu przez Najemcę, bez względu na przyczynę, opłata za
niewykorzystany okres najmu nie podlega zwrotowi.
13. W odpowiedzi na złożoną przez Najemcę rezerwację, Wynajmujący przesyła Najemcy wycenę
najmu Sprzętu, biorąc pod uwagę parametry przedstawione przez Najemcę przy okazji składania
rezerwacji i wskazując dane do opłacenia czynszu najmu i innych należności.
14. Rezerwację uważa się za dokonaną, gdy Najemca wpłaci 30% kwoty wynajmu. Pozostała kwota
musi zostać wpłacona minimum na 7 dni przed rozpoczęciem wynajmu.
15. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
a) zweryfikowanie danych Najemcy;
b) zaakceptowanie przez Najemcę niniejszego Regulaminu;
c) spełnienie warunków przewidzianych w pkt 6 Regulaminu;
d) dostępnością Sprzętu, który jest przedmiotem zainteresowania Najemcy.
16. Najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej umowy najmu. W przypadku, gdy
wypowiedzenie dojdzie do wiadomości Wynajmującego co najmniej na 7 dni przed planowanym
wydaniem Sprzętu, zgodnie z pkt 18, Najemca nie poniesie żadnych kosztów z tego tytułu. W
przypadku, gdy wypowiedzenie umowy najmu złożone przez Najemcę dojdzie do wiadomości
Wynajmującego w terminie 7 dni bezpośrednio poprzedzających dzień wydania Sprzętu, zgodnie z pkt
18, Najemcy z zawarcia umowy najmu w terminie krótszym niż 7 dni wówczas Najemca jest
zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego opłaty w wysokości 30% kosztów wyceny najmu
Sprzętu, ustalonych zgodnie z pkt 13 Regulaminu.
17. Zawarcie umowy najmu następuje poprzez podpisanie przez Najemcę i przedstawiciela
Wynajmującego umowy najmu na warunkach określonych w rezerwacji potwierdzonej przez
Wynajmującego zgodnie z pkt. 13 i 14, co nie uchybia obowiązywania zasad ujętych w pkt. 19 i 20. W
razie zawarcia umowy najmu przez więcej niż jednego Najemcę, odpowiedzialność wszystkich
Najemców na podstawie umowy najmu jest solidarna.
18. Sprzęt zostaje wydany Najemcy niezwłocznie po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) po podpisaniu umowy najmu, zgodnie z pkt 17,
b) wpłaceniu czynszu najmu należnego za czas najmu określony w umowie, zgodnie z pkt 13 i 14,
c) wpłaceniu całej kwoty kaucji, zgodnie z punktem 13 i 14.

19. W przypadku przedłużenia okresu najmu zgodnie z pkt 28, opłata za dalszy okres najmu naliczana
jest według ostatniej obowiązującej Najemcę ceny.
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V. Obowiązki stron umowy najmu

20. W umowie najmu strony określają stan Sprzętu, przy czym Wynajmujący zobowiązuje się do
dostarczenia Sprzętu sprawnego i umożliwiającego jego prawidłową eksploatację.
21. Najemca zobowiązuje się użytkowania sprzętu z należytą starannością i zwrócić go
Wynajmującemu w kompletnym stanie, w takim, w jakim Sprzęt znajdował się w chwili wydania go
Najemcy wraz ze wszystkimi częściami wyposażenia, zgodnie z tym co jest w sprzedaży przez
oficjalnego dystrybutora.
22. Najemca zobowiązany jest do używania Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu. Ponadto
Najemca zobowiązuje się do zabezpieczenia Sprzętu przed kradzieżą lub przypadkową jego utratą,
jak również do ponoszenia ewentualnych kosztów bieżącej eksploatacji Sprzętu w okresie najmu.
23. W przypadku stwierdzenia, że Najemca korzysta ze Sprzętu w sposób niezgodny z umową lub
przeznaczeniem Sprzętu, a także, gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania
kradzieży lub przywłaszczenia Sprzętu, w związku z zawarciem umowy najmu, Wynajmujący może
rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub dokumentowej.
24. Najemca zobowiązany jest do zachowania wszystkich oznaczeń firmowych Wynajmującego na
wynajętym Sprzęcie. Usunięcie lub zasłonięcie oznaczeń firmowych Wynajmującego możliwe jest
tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody Wynajmującego. Zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie
może zostać udzielona pisemnie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na
wskazany przez Najemcę adres poczty elektronicznej.

VI. Zwrot Sprzętu

25. Najemca, przed zakończeniem umowy najmu, zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w dniu
wskazanym w umowie najmu, a w przypadku wysyłki rona kurierem następnego dnia roboczego.
26. Zwrot Sprzętu może nastąpić wyłącznie w godzinach pracy wypożyczalni, wskazanych w pkt 5
Regulaminu.
27. Opóźnienie w zwrocie Sprzętu, spowoduje naliczenie kary umownej w wysokości 100% stawki
dobowej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, obliczonej według stawki z cennika, zamieszczonego
w punkcie IX regulaminu.
28. Przedłużenie najmu Sprzętu jest możliwe w formie pisemnej/elektronicznej lub dokumentowej
jedynie w przypadku:
a) złożenia Wynajmującemu oświadczenia o zamiarze przedłużenia najmu na co najmniej 1 godzinę
przed upływem terminu zwrotu określonego w umowie najmu oraz
b) uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie najmu Sprzętu oraz
c) dokonania opłaty za cały okres trwania przedłużonej umowy najmu lub zgody na potrącenie z kaucji
29. Sprzęt nie zwrócony w terminie określonym w umowie najmu, również z powodu niespełnienia
wszystkich warunków określonych w pkt 28 Regulaminu, zostaje zgłoszony Policji jako skradziony. Nie
wyłącza to zobowiązania Najemcy do zapłaty kary umownej, zgodnie z pkt 27 regulaminu.
30. W wypadku opóźnienia w zwrocie Sprzętu, bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący
upoważniony jest do odbioru Sprzętu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi
kosztami związanymi z odbiorem.
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31. Pełen koszt zwrotu Sprzętu w miejscu innym niż siedziba Wynajmującego, bez pisemnej zgody
Wynajmującego, ponosi Najemca.
32. W razie awarii lub niesprawności Sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw, zgodnie z pkt. 34
Regulaminu albo zwrotu równowartości wypożyczonego Sprzętu nowego, w cenach sprzedaży
stosowanych przez Wynajmującego. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez
Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych.
33. W razie kradzieży, lub utraty Sprzętu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
Wynajmującego. Najemca jest zobowiązany do zwrotu równowartości wypożyczonego Sprzętu
nowego, w cenach oferowanych przez autoryzowanych dystrybutorów sprzętu.
34. W przypadku, jeśli zniszczenie Sprzętu będzie tego rodzaju, że możliwe jest dokonanie jego
naprawy, która nie spowoduje istotnej zmiany wartości Sprzętu, Wynajmujący jest uprawniony do
zlecenia naprawy na koszt i ryzyko po stronie najemcy, po uprzednim poinformowaniu Najemcy o
kosztach naprawy. Zlecenie przez Wynajmującego naprawy nie wyłącza zobowiązania Najemcy do
opłacania czynszu najmu za czas naprawy.
35. Wynajmującemu zwraca Najemcy kaucję do 2 dni roboczych od zwrotu Sprzętu po potrąceniu
niezapłaconego należnego czynszu oraz kar umownych, a także innych potrąceń uzgodnionych przez
strony. Zwrot przelewem bankowym na rachunek wskazany przez najemcę.

VII. Szczególne przepisy dotyczące wysyłania najmowanego Sprzętu

36. Dla Najemców, którzy mają swoje miejsce zamieszkania lub wykonywania działalności
gospodarczej poza granicami Miasta Kraków i powiatu krakowskiego, możliwe jest przesłanie
najmowanego Sprzętu na wskazany przez Najemcę adres na terenie Polski. Przepisy zawarte w
rozdziałach od I do VI znajdują zastosowanie do wynajmowania Sprzętu poprzez jego wysyłkę, o ile
postanowienia rozdziału VII nie wskazują inaczej.
37. Najemca, dokonując rezerwacji Sprzętu, zgodnie z treścią pkt. 13 i 14 Regulaminu, wskazuje na
jaki adres na terenie Polski, Sprzęt ma być przesłany Najemcy. W odpowiedzi na złożoną rezerwację,
Wynajmujący prześle Najemcy wycenę najmu Sprzętu, biorąc pod uwagę parametry przedstawione
przez Najemcę przy okazji składania rezerwacji i wskazując dane do opłacenia czynszu najmu i innych
opłat obciążających Najemcę.
38. Rezerwację uważa się za dokonaną, gdy Wynajmujący zaksięguje środki na rachunku bankowym.
39. Warunkiem przystąpienia przez Wynajmującego do zawarcia umowy najmu jest:
a) zweryfikowanie danych Najemcy;
b) zaakceptowanie przez Najemcę niniejszego Regulaminu;
c) spełnienie warunków przewidzianych w pkt 6 Regulaminu;
d) dostępność Sprzętu, który jest przedmiotem zainteresowania Najemcy;
e) dokonanie zapłaty całego czynszu najmu (za cały okres obowiązywania umowy), powiększonego o
kwotę kaucji oraz koszty przesyłki.
40. Umowa zostaje zawarta, po spełnieniu poniższych wymogów, z chwilą, gdy nastąpi późniejsze ze
zdarzeń:
a) Najemca akceptuje zawartą umowę oraz treść Regulaminu, przesyłając Wynajmującemu stosowną
wiadomość e-mail zawierającą skan umowy najmu,
b) Najemca ureguluje czynsz, kaucję i koszty przesyłki.
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41. Najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia zawartej umowy najmu. W przypadku, gdy
wypowiedzenie dojdzie do wiadomości Wynajmującego co najmniej na 7 dni przed planowanym
użytkowaniem Sprzętu, Najemca nie ponosi kosztów wypowiedzenia umowy najmu Sprzętu. W
przypadku, gdy wypowiedzenie dojdzie do wiadomości Wynajmującego w terminie 7 dni bezpośrednio
poprzedzających dzień rozpoczęcia planowanego użytkowania Sprzętu, wówczas Najemca jest
zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłaty w wysokości 30% kosztów wyceny najmu
Sprzętu, ustalonych zgodnie z postanowieniami punktu IX regulaminu.
42. Po zawarciu Umowy, zgodnie z regułami określonymi w pkt. 41, Wynajmujący, na co najmniej 1
dzień przed planowanym użytkowaniem Sprzętu, prześle wypożyczony Sprzęt na adres wskazany
przez Najemcę.
43. Okres najmu, za który naliczany jest czynsz najmu trwa od dnia wskazanego przez Najemcę w
umowie do dnia przekazania Sprzętu kurierowi. Planując zwrot Sprzętu, Najemca powinien wziąć pod
uwagę konieczność jego przekazania kurierowi, przed końcem trwania okresu najmu, ustalonego
zgodnie z umową.
44. Koszt dostarczenia Sprzętu i jego zwrotu pokrywa Najemca. Aktualny cennik dostawy i zwrotu
sprzętu zawarty jest na fakturze.
45. Wynajmujący dokłada wszelkich starań, aby Sprzęt nie uległ zniszczeniom podczas transportu do
Najemcy, a w tym celu pakuje Sprzęt w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Najemca jest
zobowiązany do zwrotu Sprzętu zapakowanego w to samo opakowanie, w którym Sprzęt został
doręczony. W przypadku, gdy ze względu na nieprawidłowe opakowanie czas transportu zwrotnego
od Najemcy do Wynajmującego, Sprzęt ulegnie zniszczeniu lub utracie, Najemca będzie zobowiązany
do naprawienia Wynajmującemu wynikłej stąd szkody, w szczególności będzie zobowiązany do
uiszczenia na rzecz Wynajmującego kosztów naprawy Sprzętu lub zakupu nowego Sprzętu.
46. Kaucja jest zwracana w terminie 3 dni roboczych po zwrotnym dostarczeniu Sprzętu do
Wynajmującego po potrąceniu niezapłaconego należnego czynszu oraz kar umownych. Zwrot kaucji
nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez najemcę.
47. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pracę firm kurierskich. Dokładamy wszelkich starań
żeby sprzęt docierał na następny dzień roboczy.

VIII. Ubezpieczenie sprzętu

48. Drony są ubezpieczone, w przypadku uszkodzenia drona nie nadającego się do naprawy wymiana
na nowy po decyzji ubezpieczyciela. Warunkiem jest dostarczenie uszkodzonego drona. Nie działa w
przypadku kradzieży czy zgubienia.
49. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia kaucja jest potrącana w wysokości zgodnie z poniższą
tabelą lub koszt naprawy o ile będą niższe.

Sprzęt Opłata potrącana z kaucji

DJI Air 2S 560 zł

DJI FPV 1450 zł

DJI Mini 2 250 zł

DJI Mavic Air 2 460 zł

Autel Evo II Pro n.d
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DJI Mavic 2 Enterprise Advanced 2500 zł

DJI Osmo Action 190 zł

GoPro Hero 9 400 zł
50. W przypadku uszkodzenia drona kaucja jest zwracana po faktycznym oszacowaniu wartości
naprawy przez serwis. W przypadku kiedy wysokość kaucji nie pokrywa kosztów naprawy, najemca
jest zobowiązany do pokrycia różnicy w kosztach.

51. W przypadku braku zwrotu sprzętu najemca jest zobowiązany zapłacić kwotę równą 105%
wartości nowego sprzętu.

IX Cennik

Sprzęt Kaucja Cena za
dobę

Cena za 2 do
3 dób

Cena za 3 do
6 dób

Cena
powyżej 7
dób i więcej

DJI Air 2S 600 zł 160 zł 120 zł 100 zł 72 zł

DJI FPV 1500 zł 200 zł 160 zł 125 zł 100 zł

DJI Mini 2 250 zł 80 zł 65 zł 50 zł 40 zł

DJI Mavic Air
2

500 zł 120 zł 90 zł 60 zł 50 zł

Autel Evo II
Pro

800 zł 250 zł 200 zł 160 zł 120 zł

DJI Mavic 2
Enterprise
Advanced

2500 zł 700 zł 500 zł 350 zł 220 zł

Insta360 v2 500 zł 90 zł 60 zł 40 zł 30 zł

GoPro 9 500 zł 80 zł 70 zł 50 zł 50 zł

GoPro Max 500 zł 100 zł 90 zł 80 zł 70 zł

DJI Osmo
Action

200 zł 30 zł 25 zł 20 zł 20 zł

DJI Smart
Controller

500 zł 80 zł 70 zł 60 zł 50 zł
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