Dodatok o partnerských ponukách k Všeobecným podmienkam služby Bolt Food s
Partnerom
1.

Úvod

Tento Dodatok o partnerských ponukách („Dodatok o ponukách“) sa uplatňuje, keď:
a. Partner („Vy“) využíva Food Hub, t.j. platformu a nástroje poskytované spoločnosťou Bolt,
ktoré umožňujú Partnerovi poskytovať Klientom prostredníctvom platformy Bolt Food
krátkodobé zľavy a podobné špeciálne ponuky („Ponuky“) s cieľom zvýšiť dopyt Klientov;
alebo
b. si vyberiete alebo prijmete Ponuku prostredníctvom priamej komunikácie so spoločnosťou
Bolt (prostredníctvom e-mailu, telefónu, online formulárov alebo iného kanála, „priama
komunikácia“).
Spoločnosť Bolt oprávňuje Partnera na využívanie Ponúk dostupných vo Food Hub alebo
akceptovaných prostredníctvom priamej komunikácie, v súlade s podmienkami tohto Dodatku o
ponukách. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Dodatkom o ponukách a všeobecnými
podmienkami („všeobecné podmienky‘‘) služby Bolt Food s Partnerom majú prednosť podmienky
Dodatku o ponukách a všetky nedefinované výrazy uvedené v Dodatku o ponukách veľkými
písmenami budú mať význam stanovený vo všeobecných podmienkach.
2.

Ponuky

Zoznam Ponúk, ktoré máte k dispozícii, je uvedený vo Food Hub alebo je ponúkaný priamo
prostredníctvom priamej komunikácie. Môžete sa prihlásiť do akejkoľvek Ponuky, ktorú máte k
dispozícii, a zvoliť si dátum začiatku Ponuky. Z Ponuky sa môžete kedykoľvek odhlásiť podľa
vlastného uváženia. Spoločnosť Bolt si vyhradzuje právo obmedziť čas trvania Ponúk a právo
pozastaviť Ponuku podľa vlastného uváženia, a to s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho.
Súhlasíte s tým, že spoločnosť Bolt nenesie voči vám zodpovednosť za Ponuku vrátane
akýchkoľvek úprav, pozastavenia alebo prerušenia Ponuky (Ponúk). Odhadovaný nárast dopytu
Klienta uvedený v Ponuke je odhadom a spoločnosť Bolt nemôže zaručiť, že Ponuka bude mať za
následok určitý nárast dopytu Klienta.
3.

Povinnosti Partnera

Partner je zodpovedný za splnenie podmienok každej Ponuky pre Klienta. Súhlasíte s tým, že svoju
Ponuku budete uplatňovať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi alebo predpismi („Platné
zákony“) a že máte všetky potrebné oprávnenia na vykonávanie vašej Ponuky. V prípade Ponúk, pri
ktorých je Tovar ponúkaný Klientom za zvýhodnenú Cenu tovaru, túto Cenu tovaru nie je možné
zvýšiť skôr ako 30 dní pred uplatňovaním zľavnenej Ceny tovaru.
4.

Náklady ponuky

Mechanizmus spoločných nákladov pre každú Ponuku bude opísaný vo Food Hub alebo
prostredníctvom priamej komunikácie. V prípade, že sa rozhodnete prihlásiť do určitej Ponuky,
súhlasíte s tým, že budete niesť zodpovednosť za náklady súvisiace s Ponukou (ako je uvedené vo
Food Hub alebo dohodnuté prostredníctvom priamej komunikácie). V prípade Ponúk, pri ktorých je

Tovar ponúkaný Klientom za zvýhodnenú Cenu tovaru, spoločnosť Bolt bude účtovať Agentúre
Poplatok zo zľavnenej Ceny tovaru, nie z plnej Ceny tovaru. Ak bude spoločnosť Bolt kryť časť
nákladov Ponuky, spoločnosť Bolt je oprávnená účtovať vám Poplatok za kampaň, ako je uvedené v
Ponuke. V prípade, že ste sa prostredníctvom priamej komunikácie so spoločnosťou Bolt dohodli, že
mechanizmus spoločných nákladov na Ponuku sa bude líšiť od toho, čo je uvedené vo Food Hub,
potom má prednosť takáto osobitná dohoda.
5.

Iné

Spoločnosť Bolt môže Dodatok o ponukách čas od času zmeniť podľa svojho výhradného uváženia
a tieto zmeny budú účinné tridsať (30) dní odo dňa, keď spoločnosť Bolt zverejní zmenený Dodatok
o ponukách na stránke https://food.bolt.eu/en-us/legal/ alebo ho inak sprístupní Partnerovi. Ak
budete pokračovať vo využívaní Food Hub na poskytovanie Ponúk po nadobudnutí účinnosti nového
Dodatku o ponukách, predstavuje to váš súhlas byť viazaný aktualizovaným Dodatkom o ponukách.

Partner Offers Addendum to General Terms of Bolt Food service with the Partner
1. Introduction
This Partner Offers Addendum ("Offers Addendum") applies when:
a) the Partner („you“) uses the Food Hub, i.e. the platform and tools provided by Bolt which enable
the Partner to provide short-term discounts and similar special offers („Offer(s)“) to the Clients
via the Bolt Food Platform, in order to increase Client demand; or
b) you choose or accept an Offer via direct communication with Bolt (via e-mail, phone, online
forms or other channel, “direct communication”).
Bolt authorizes the Partner to use the Offers available in the Food Hub or accepted via direct
communication, subject to the terms of this Offers Addendum. In the event of any conflict between the
Offers Addendum and the General Terms („General Terms'') of Bolt Food service with the Partner, the
terms of the Offers Addendum shall prevail and any undefined capitalized terms in the Offers Addendum
will have the meaning set forth in the General Terms.
2. Offers
The list of Offers that are available to you is set out in the Food Hub and/or offered directly via direct
communication. You can opt in to any Offer available to you and choose the start date of the Offer. You
can opt out of an Offer at any time at your own discretion. Bolt reserves the right to limit the duration of
the Offers and the right to pause an Offer at its own discretion, with or without prior notification. You
agree that Bolt shall not be liable to you for the Offer, including for any modification, suspension or
discontinuance of the Offer(s). The estimated increase of Client demand specified in the Offer is an
estimate and Bolt cannot guarantee that the Offer will result in a certain amount of increase of Client
demand.
3. Partner’s obligations
The Partner is responsible for fulfilling the terms of each Offer for the Client. You agree that you will run
your Offer in accordance with all applicable laws or regulations ("Applicable Laws") and you have all
necessary authority to run your Offer. In case of Offers whereby the Goods are offered to Clients at a
discounted Goods Price, the Goods Price cannot be increased for at least 30 days prior to applying the
discounted Goods Price.
4. Costs of the Offer
The cost sharing mechanism for each Offer will be described in the Food Hub or via direct
communication. In case you choose to opt in to a certain Offer, you agree to be responsible for the costs
related to the Offer (as described in the Food Hub or agreed via direct communication). In case of Offers
whereby the Goods are offered to Clients at a discounted Goods Price, then Bolt will charge the Agency
Fee from the discounted Goods Price and not the full Goods Price. If Bolt will cover a part of the Offer’s
cost, Bolt is entitled to charge you a Campaign Fee as specified in the Offer. In case you have agreed
with Bolt via direct communication that the cost sharing mechanism of the Offer shall be different from
what is described in the Food Hub, then such special agreement shall prevail.
5. Other

Bolt may amend the Offers Addendum from time to time in its sole discretion, and such amendments will
be effective thirty (30) days after Bolt posts the amended Offers Addendum at https://food.bolt.eu/en
us/legal/ or otherwise makes it available to the Partner. If you continue to use the Food Hub for providing
Offers after the new Offers Addendum enters into force constitutes your consent to be bound by the
updated Offers Addendum.

