
Villkor

Allmänna villkor
Hyrestagaren ansvarar för att han/hon har tillräcklig kunskap om drönare och manövrering för att 
kunna framföra och sköta det på ett säkert sätt.
Hyrestagaren ansvarar för att inte flyga på ett vårdslöst eller respektlöst sätt som kan utsätta 
omgivningen för skador.
Hyrestagaren ansvarar för att följa gällande regler som avser flygning med drönare i det land 
han/hon flyger.
Hyrestagaren skall vårda drönaren och dess utrustning under hyrestiden och får inte göra några 
förändringar av densamma. 
Hyrestagaren är skyldig att följa uthyrarens instruktioner rörande drönarens skötsel. 
Drönaren och dess utrustning skall återlämnas i oförändrat skick, frånsett normalt slitage. 
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av drönaren (och dess utrustning) och för 
samtliga skador som inte utgör normalt slitage, se aktuell prislista nedan.
Det åligger hyrestagaren att utan dröjsmål underrätta uthyraren om förlust eller skador. Uthyraren 
skall efter sådan underrättelse meddela hyrestagaren vilka åtgärder som skall vidtas. 
Vid stöld samt vid skada på drönaren som åsamkats av okänd person ansvarar hyrestagaren för att 
göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till uthyraren.
Uthyraren och hyrestagaren skall innan samt efter uthyrningstiden noga besiktiga drönaren och 
notera eventuella skador.
Hyrestagaren förbinder sig att kontrollera att alla artiklar på utrustningslista finns med både vid 
avhämtning och återlämning.
Drönaren får endast användas för normalt bruk inom Sverige av hyrestagaren. 
För annan person fordras särskilt medgivande av uthyraren mot en engångskostnad per dag, se 
aktuell prislista nedan. 
Önskar hyrestagaren använda drönaren utanför Sverige kan detta ske endast efter uthyrarens
skriftliga godkännande. 
Hyrestagaren är medveten om att dennes rätt att disponera drönaren enligt hyresavtalet omedelbart 
upphör om han utan uthyrarens skriftliga tillstånd fört drönaren ut ur Sverige. 
Hyrestagaren är ansvarig för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av om hyrestagaren 
eller dennes ställföreträdare olovligen fört drönaren utanför Sverige eller de länder uthyraren 
skriftligen godkänt.
Hyrestagaren har inte rätt att överlåta hyreskontraktet till annan person. 
Hyrestagaren får inte hyra ut drönaren till annan.
Avbokning ska se senast 48h innan, om avbokning sker senare debiteras en engångskostnad för 
försenad avbokning.

Avhämtning/Återlämning
Plats för avhämtning och återlämning av drönaren är Scandinavian Drone, Stationsgatan 84, Halmstad
Återlämningen ska ske senast samma klockslag som drönaren hämtats. Vid försenad återlämning 
tillkommer en avgift, se aktuell prislista nedan.
Om drönaren ska skickas till hyrestagaren och vid återlämning skickas tillbaka till uthyraren 
ansvarar avsändaren för att drönaren transporteras på ett säkert sätt för att undvika transportskador. 
Om drönaren ska skickas till hyrestagaren så står hyrestagaren själv för fraktkostnaden, se aktuell 
prislista nedan. Fraktkostnaden läggs på fakturan för hela köpet.
Drönaren skall skickas spårbart och försäkrat och uthyraren står för bokning av transport.
Om hyrestagaren på eget initiativ bokar frakt till en högre kostnad ersätts inte mellanskillnaden av 
uthyraren.
Om drönaren skickas börjar hyrestiden att gälla från det att paketet är upphämtat hos ombud och 
avslutar då paketet tagits emot av uthyraren.



Säkerhetskontroll
Innan utlämning av drönaren har uthyraren gjort en noggrann säkerhetskontroll för att försäkra sig 
om att drönaren är säker att flyga och att det inte finns några odokumenterade skador.
Kontrollen omfattar:
 •  Det inte finns några synliga skador på chassi
 •  All belysning fungerar
 •  Drönaren propellrar är intakta
 •  Det inte förekommer några felmeddelanden vid uppstart

Hyresavtalet upprättas mellan två parter, den som hyr ut (Uthyrare) och den som hyr (Hyrestagare). 
Hyresavtalet har upprättats i två lika lydande exemplar, av vilka Uthyraren och Hyrestagaren tagit 
varsitt.

Underskrifter

_____________________________ ___________________________
Hyresperiodens start:          Hyresperiodens slut:

_____________________________ ___________________________
Ort och datum        Ort och datum

_____________________________ ___________________________
Uthyrarens underskrift Hyrestagarens underskrift

_____________________________ ___________________________
Namnförtydligande            Namnförtydligande

___________________________
 Hyrestagare 2 underskrift

___________________________
                      Namnförtydligande



I den mån skada eller förlust av drönare eller utrustning är hyrestagaren skyldig att ersätta hela 
förlusten eller skadan. Nedan följer en lista med avgifter för skada, förlust eller missbruk av 
drönaren under tiden för uthyrningsperioden.

Prislista

Priser – Mavic Air /Dag

Uthyrning 299:-

Extra Batteri 99:-

Extra Filter 99:-

Extra Operatör 199:-

Försäkring 149:-

Frakt Till/Från 250:-

Tillbud – Mavic Air Avgift

Otillåten extra operatör 3 000:-

Olovligen fört drönaren ut ur Sverige 5 000:-

Skada Självrisk 1 500:-

Skada utan självrisk 5 000:-

Förlust 10 000:-

Försenad inlämning 799:-

Försenad avbokning 250:-

Priser – Phantom 4 Pro+ V.2 /Dag

Uthyrning 499:-

Extra Batteri 99:-

Extra Filter 99:-

Extra Operatör 399:- p/p

Försäkring 199:-

Frakt Till/Från 250:-

Tillbud – Phantom 4 Pro+ V.2 Avgift

Otillåten extra operatör 3 000:-

Olovligen fört drönaren ut ur Sverige 5 000:-

Skada självrisk 2 000:-

Skada utan självrisk 10 000:-

Förlust 20 000:-

Försenad inlämning 799:-

Försenad avbokning 250:-


