
 

  



   
 

Warunki i usługi DJI Enterprise Shield 

 

1. Zakres działania i informacje serwisowe 

Aby lepiej wykorzystać drony i ładunki DJI w celu zapewnienia bardziej 

niezawodnego lotu, plan serwisowy DJI Enterprise Shield oferuje pokrycie dla serii 

Matrice 200, Phantom 4 RTK, Mavic 2 Enterprise, Mavic 2 Enterprise DUAL i serii 

Zenmuse, co gwarantuje bezpłatne usługi naprawy lub wymiany w przypadku 

uszkodzenia dronów lub ładunków wynikających z normalnego użytkowania lub 

eksploatacji. 

W Europie dostępna jest jedynie usługa Enterprise Shield Basic. 

W przypadku uszkodzenia drona lub ładunku DJI Enterprise z powodu wypadków 

podczas normalnej pracy w okresie obowiązywania Enterprise Shield Basic, usługa 

wymiany oferowana przez DJI zgodnie z niniejszymi warunkami jest dostępna za opłatą 

serwisową. Dostarczone urządzenie zastępcze ma taką samą wydajność i niezawodność 

jak nowy produkt (urządzenia zastępcze mogą mieć niewielkie wady kosmetyczne).  

Enterprise Shield Basic jest oferowany dla Matrice 200 (Matrice 200 V2), Matrice 

210 (Matrice 210 V2), Matrice 210 RTK (Matrice 210 RTK V2), Phantom 4 RTK, Mavic 

2 Enterprise Series, Zenmuse Z30, Zenmuse X4S i Zenmuse X5S . 

Zakres usługi zastępczej dla Matrice 200 (Matrice 200 V2), Matrice 210 (Matrice 

210 V2), Matrice 210 RTK (Matrice 210 RTK V2), Mavic 2 Enterprise Series i Zenmuse 

Z30 obejmuje:  

Matrice 200 (Matrice 200 V2) - Korpus samolotu i śmigła. Śmigła należy odesłać z 

dronem, w innym przypadku usługa wymiany nie zostanie zapewniona.  

Matrice 210 (Matrice 210 V2) i Matrice 210 RTK (Matrice 210 RTK V2) - nadwozie 

samolotu, śmigła, zewnętrzny GPS, zamontowany na górze pojedynczy gimbal i 

zamontowany na dole podwójne gimbal muszą być odesłane z dronem, w innym 

przypadku usługa wymiany nie zostanie zapewniona. 



   
 

Phantom 4 RTK - korpus samolotu, gimbal, akumulator i śmigła. Baterie i śmigła 

należy odesłać wraz z samolotem i gimbalem w celu wymiany, ponieważ nie można ich 

wymienić, jeśli zostaną wysłane osobno.  

Mavic 2 Enterprise Series - Gimbal związany z samolotem, kamera, akumulator i 

śmigła. Baterie i śmigła należy odesłać wraz z samolotem i gimbalem w celu wymiany, 

ponieważ nie można ich wymienić, jeśli zostaną wysłane osobno.  

Objęte komponenty Zenmuse Z30, Zenmuse X4S i Zenmuse X5S obejmują gimbal i 

kamerę (w tym obiektyw). 

Jeśli Twój dron lub ładunek zostanie uszkodzony w wyniku zderzenia, zgniecenia i / 

lub kolizji spowodowanej błędem operatora lub innymi wypadkami, a także zostanie on 

odesłany w okresie ubezpieczenia, możesz go wymienić w jednym z oficjalnych centrów 

napraw DJI w ramach określonego okresu Enterprise Shield Basic.  

W ramach zasięgu Enterprise Shield Basic firma DJI wymaga zwrotu oryginalnego 

produktu w ramach procesu wymiany. Oryginalny produkt stanie się własnością DJI. 

Produkty wysyłane przez DJI stają się własnością właściciela i wymagają opłaty za 

usługę zastępczą. Enterprise Shield Basic zapewnia usługę tylko w kraju lub regionie,  

w którym został zakupiony. 

 

2. Wyłączenia 

DJI Enterprise Shield nie obejmuje następujących elementów:  

1. Brakuje drona, ładunku lub akcesoriów;  

2. Produkty są skradzione, obrabowane, zagubione, zaginione lub porzucone;  

3. Szkody spowodowane lotem w nieodpowiednich warunkach;  

4. Uszkodzone części nieobjęte zasięgiem obejmują zdalne sterowniki i inne dodatkowe 

zakupione akcesoria zainstalowane przez klientów we własnym zakresie;  

5. Celowa strata;  

6. Ścieranie i uszkodzenie skorupy, które nie wpływają na działanie produktu;  



   
 
7. Bezpośrednia i pośrednia strata spowodowana klęskami żywiołowymi, wojnami, 

działaniami wojskowymi, zamieszkami, zamachami stanu, rebeliami i działaniami 

terrorystycznymi;  

8. Wnioski o zastąpienie poza okresem gwarancji DJI Enterprise Shield; 

9. Dodatkowe opłaty wynikające z ulepszeń technicznych lub poprawy wydajności;  

10. Uszkodzenia wynikające z modyfikacji niezgodnych z zaleceniami ręcznymi lub 

użycia niezgodnych baterii i ładowarek;  

11. Szkody wynikające z użycia akcesoriów, baterii lub oprogramowania osób trzecich;  

12. Okoliczności określone w warunkach świadczenia usługi prowadzące do 

zakończenia usługi wymiany w ramach DJI Enterprise Shield;  

13. Wszelkie pozwy, atrybuty i odpowiednie koszty związane z odpowiedzialnością 

gwarancyjną DJI Enterprise Shield;  

14. Wniosek o usługę spoza regionu zakupu;  

15. Obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia konsumentów lub innego personelu 

spowodowane przez drona, gimbal, kamerę, ładunek lub czujnik obrazu; 

16. Strata bezpośrednia lub przewidywany zysk w dowolnej formie;  

17. Szkody spowodowane nieautoryzowaną modyfikacją, demontażem lub otwarciem 

obudowy przez klienta lub operatora;  

18. Szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, użytkowaniem i działaniem 

niezgodnym z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi;  

19. Szkody spowodowane nieautoryzowaną naprawą części montażowych przez 

klientów. 

 

3. Usługa zastępcza 

1. Enterprise Shield Basic zapewnia dwie zmiany. Po dwóch wymianach należy wziąć 

pod uwagę, że DJI całkowicie wypełniło swoje zobowiązania wynikające z niniejszej 

umowy podstawowej usługi Enterprise Shield, a usługa Enterprise Shield Basic została 

w ten sposób zakończona.  



   
 
2. W ramach Enterprise Shield Basic usługa wymiany zapewnia urządzenie zastępcze o 

takiej samej wydajności i niezawodności jak nowy produkt (urządzenia zastępcze mogą 

mieć niewielkie wady kosmetyczne).  

3. Ochrona zastępcza DJI wymaga zwrotu oryginalnego produktu w ramach procesu 

wymiany. Produkty wysłane do DJI w celu wymiany stają się własnością DJI. Produkty 

zamienne wysyłane przez DJI stają się własnością właściciela ubezpieczenia. 

 

4. Opłata za wymianę/naprawę 

Opłata za wymianę produktu: Po dokonaniu płatności za ochronę Enterprise Shield Basic 

możesz korzystać z maksymalnie dwóch wymian w okresie ubezpieczenia. Każda 

wymiana wymaga niewielkiej dodatkowej opłaty zastępczej.  

Logistyka i podatki: Jeśli Twoja lokalizacja nie znajduje się w obszarze objętym ochroną 

Enterprise Shield Basic, podczas korzystania z tego planu usług DJI pokryje opłaty 

logistyczne za urządzenie, które zostanie wysłane na obszar zasięgu w Twoim kraju. 

Opłaty pocztowe i podatki poniesione od wysyłki do obszaru klienta nie są pokrywane 

przez DJI. DJI ma prawo odmówić świadczenia usług w okolicznościach 

niespełniających powyższych warunków. Nie ma żadnych ukrytych kosztów za 

przypadkową usługę wymiany uszkodzeń, z wyjątkiem opłat wymienionych powyżej. 

Jeśli potrzebujesz usługi zastępczej, wymagana jest odpowiednia opłata zastępcza na 

podstawie twoich produktów w następujący sposób: 

Matrice 200 / Matrice 200 V2: 639 EUR za pierwszą wymianę i 699 EUR za drugą 

wymianę.  

Matrice 210 / Matrice 210 V2: 809 € za pierwszą wymianę i 899 € za drugą wymianę.  

Matrice 210 RTK / Matrice 210 RTK V2: 929 € za pierwszą wymianę i 999 € za drugą 

wymianę.  

Phantom 4 RTK: 299 € za pierwszą wymianę i 399 € za drugą wymianę. 

Mavic 2 Enterprise: 159 euro za pierwszą wymianę i 209 euro za drugą wymianę.  

Mavic 2 Enterprise DUAL: 269 € za pierwszą wymianę i 309 € za drugą wymianę. 

 



   
 

5. Okres ochronny 

Plan usług wchodzi w życie o godzinie 0:00 w dniu rozpoczęcia wymienionym w 

umowie o świadczeniu usługi dostarczonej przez DJI po zakupie jednego z pakietów 

DJI Enterprise Shield i wygasa o godzinie 24:00 w dniu wygaśnięcia. 

6. Proces naprawy usługi DJI Enterprise Shield 

1. W przypadku szkód objętych warunkami twojego drona lub ładunku DJI możesz udać 

się na stronę internetową serwisu naprawczego DJI, aby ubiegać się o „Żądanie 

naprawy online” lub skontaktować się z pomocą techniczną DJI pod adresem 

http://www.dji.com/support .  

2. Po zgłoszeniu naprawy wyślij drona lub ładunek do wyznaczonego centrum napraw. 

Elementy do wysłania podlegają zasięgowi usługi zakupionej usługi DJI Enterprise 

Shield.  

1) Proszę nie odsyłać pilota zdalnego sterowania, ładowarki ani innych części nie 

objętych DJI Enterprise Shield, aby uniknąć niepowiązanych kosztów nieobjętych 

niniejszymi warunkami świadczenia usług.  

2) Jeśli nie odesłałeś wszystkich wymaganych elementów, DJI ma prawo odmówić 

świadczenia usługi. 

3) Po potwierdzeniu, że uszkodzenia urządzenia mieszczą się w zakresie DJI Enterprise 

Shield, DJI prześle Ci ofertę opłaty za naprawę. Następnie możesz zlecić naprawę lub 

wymianę produktu.  

a) Enterprise Shield Basic: po wybraniu usługi wymiany otrzymasz ofertę na wymianę. 

Potwierdź ofertę, dokonaj płatności, a DJI zorganizuje wysłanie produktu zastępczego. 

4. Region usługi DJI Enterprise Shield powinien być zgodny z obszarem zakupu drona 

lub ładunku, aby normalnie korzystać z usługi wymiany. Plan usług może być związany 

tylko z dronami lub ładunkami zakupionymi za pośrednictwem oficjalnego lub 

autoryzowanego kanału DJI i używanymi w kraju lub regionie wybranym podczas 

zakupu.  



   
 
5. Jeśli twój obszar nie jest objęty ochroną DJI Enterprise Shield, podczas korzystania z 

tego planu usług DJI pokryje opłaty logistyczne za urządzenie, które zostanie wysłane 

na obszar zasięgu w Twoim kraju. DJI nie pokrywa opłat pocztowych i podatków 

poniesionych od wysyłki do obszaru klienta. DJI ma prawo odmówić świadczenia usług 

w okolicznościach niespełniających powyższych warunków. 

7. Zakończenie DJI Enterprise Shield 

Usługa DJI Enterprise Shield zostanie automatycznie zakończona w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek z następujących okoliczności:  

Enterprise Shield Basic:  

1) Okres ważności określony w umowie serwisowej wygasa;  

2) Użyłeś obu możliwości wymiany w ramach usługi Enterprise Shield Basic związanej 

z twoim dronem. 

 

8. Powrót i przeniesienie DJI Enterprise Shield 

1. Jeśli zwrócisz urządzenie zgodnie z zasadami zwrotu DJI, możesz złożyć wniosek o 

anulowanie usługi DJI Enterprise Shield.  

2. Usługi DJI Enterprise Shield nie można anulować bez zwrotu drona lub ładunku DJI.  

3. Po rozpoczęciu korzystania z usługi DJI Enterprise Shield nie można jej anulować.  

4. DJI Enterprise Shield nie może zostać przeniesiony po zakupie. 

 

9. Ochrona danych osobowych 

1) Przed zakupem usługi DJI Enterprise Shield przeczytaj uważnie politykę prywatności 

DJI (http://www.dji.com/policy) oraz warunki Żądania naprawy online DJI. Po wysłaniu 

wniosku o zakup usługi serii DJI Enterprise Shield uznaje się, że przeczytałeś i zgodziłeś 

się przestrzegać tej polityki prywatności i warunków świadczenia usługi naprawy online 

DJI. Zgadzasz się podać firmie swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres e-mail, adres, 

numer telefonu, numer faksu, numer kredytowy firmy i numer dowodu osobistego (jeśli 

dotyczy), aby ułatwić kontakt z Tobą w celu potwierdzenia Twojego dowodu 

tożsamości i świadczenia usług.
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2) Jeśli poprosiłeś o usługę DJI Enterprise Shield i musisz odesłać swój produkt w celu 

wymiany lub naprawy. Wykonaj kopie zapasowe swoich danych osobowych, wyjmij 

kartę SD i usuń wszystkie informacje osobiste z urządzenia. DJI nie ponosi 

odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody dla użytkownika lub wyciek danych 

osobowych z powodu niezastosowania się do tego.  

3) Jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o wymianę lub naprawę w ramach DJI Enterprise 

Shield, zgadzasz się, że DJI usunie wszystkie dane i informacje z urządzenia, które 

odeślesz. 

 

http://www.navigate.pl/
http://www.sklep.navigate.pl/

