Tərəfdaş, Bolt Food xidmətindən Tərəfdaşla ümumi istifadə şərtlərinə Əlavə təklif edir
1.

Giriş

Tərəfdaşın təklifinə dair bu Əlavə ("Təkliflər Əlavə") aşağıdakı hallarda tətbiq edilir:
a) Tərəfdaş („Siz“) Food Hub-dan, yəni Bolt servisi tərəfindən təqdim olunan platforma və alətlərdən
istifadə edir ki, bu da tələbatın artırılması məqsədilə Tərəfdaşın Bolt Food platforması vasitəsilə
müştərilərə qısamüddətli endirimlər və analoji xüsusi təkliflər („Təklif(lər)“) təqdim etmək imkanını
yaradır; və ya
b) Siz Bolt servisindən birbaşa olaraq əldə edilmiş ismarış vasitəsilə (elektron poçt, telefon zəngi,
onlayn forma və ya digər kanallar, “birbaşa ismarış” vasitəsilə) Təklifi seçirsiniz və ya qəbul
edirsiniz.
Bolt, bu Təkliflərə Əlavənin şərtlərinə uyğun olaraq Tərəfdaşa Food Hub-da mövcud olan və ya birbaşa
ismarış vasitəsilə əldə edilmiş Təkliflərdən istifadə etməyə icazə verir. Tərəfdaşda Təkliflərə Əlavə ilə Bolt
Food servisinin Ümumi Şərtləri („Ümumi Şərtlər'') arasında ziddiyyətlər yaranarsa, Təkliflərə Əlavənin
şərtləri üstünlük təşkil etməlidir, Təkliflərə Əlavədə baş hərflə istifadə olunmuş istənilən qeyri-müəyyən
terminlər isə Ümumi Şərtlərdə göstərilmiş məna kəsb edəcəkdir.
2.

Təkliflər

Sizə təqdim olunan Təkliflərin siyahısı Food Hub-da və/və ya bilavasitə olaraq birbaşa ismarışlarda
təqdim olunmuşdur. Siz, istənilən mövcud Təklifi və Təklifin başlama tarixini seçə bilərsiniz. Siz, istənilən
zaman öz mülahizənizə görə Təklifdən imtina edə bilərsiniz. Bolt, əvvəlcədən xəbərdarlıq etməklə və ya
etməməklə öz mülahizəsinə görə Təkliflərin qüvvədə olma müddətini məhdudlaşdırmaq və Təklifin
qüvvədə olma müddətini dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır. Siz, Təklif(lər)in üzərində istənilən
dəyişikliyi, onların dayandırılması və ya ləğv edilməsi də daxil olmaqla, Boltun Təklifə görə hər hansı bir
məsuliyyət daşımadığı ilə razılaşırsınız. Təklifdə qeyd olunan Müştəri tələbatının planlaşdırılmış qaydada
artımı hesablamalara əsasəndir və Bolt Təklifin müəyyən müştəri tələbatının artmasına səbəb olacağına
zəmanət vermir.
3.

Tərəfdaşın öhdəlikləri

Tərəfdaş Müştəri üçün hər bir Təklifin şərtlərinin yerinə yetirilməsinə görə məsuliyyət daşıyır. Siz, Təklifi
qüvvədə olan bütün qanunlara və ya normativ aktlara (“Qüvvədə olan qanunlara”) uyğun olaraq yerinə
yetirəcəyinizə və Təklifin yerinə yetirilməsi üçün bütün lazımi səlahiyyətlərə sahib olduğunuza dair razılıq
verirsiniz. Malların Müştərilərə güzəştli şərtlərlə təqdim olunduğu Təkliflər olarsa, Malların Qiymətləri
endirimlərin tətbiq edildiyi vaxtadək ən azı 30 gün ərzində artırıla bilməz.
4.

Təklifin qiyməti

Hər bir Təklif üzrə xərclərin bölüşdürülməsi mexanizmi Food Hub-da və ya birbaşa ismarış vasitəsilə əks
olunacaqdır. Müəyyən bir təklifə qoşulmaq istəyirsinizsə, Təkliflə bağlı xərclərə görə (Food Hub-da
göstərildiyi və ya birbaşa ismarışda razılaşdırıldığı kimi) məsuliyyət daşımağa razılıq vermiş olursunuz.
Malların Müştərilərə güzəştli şərtlərlə təqdim olunduğu Təkliflər olarsa, Bolt malların tam dəyərindən deyil,
onların endirimli Qiymətindən Agent komissiyası tutur. Əgər Bolt Təklifin dəyərinin bir hissəsini ödəyirsə,
O, Təklifdə göstərildiyi kimi kampaniyaya görə Sizdən Yığım tutmaq hüququna malikdir. Əgər Siz Təklif

çərçivəsində xərclərin bölüşdürülməsi mexanizminin Food Hub-da göstəriləndən fərqli olması barədə
Boltla razılığa gəlmisinizsə, belə xüsusi razılaşma daha üstün qüvvəyə malik olmalıdır.
5.

Sair şərtlər

Bolt, vaxtaşırı olaraq öz mülahizəsinə görə Təkliflərə Əlavəyə dəyişikliklər edə bilər və belə dəyişikliklər
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https://food.bolt.eu/en-us/legal/ ünvanında dərc olunduğu və ya onun Tərəfdaş üçün başqa üsulla əlçatan
olduğu müddət ərzində qüvvədə olacaqdır. Əgər Siz, Təkliflərə yeni Əlavənin qüvvəyə minməsindən
sonra Təkliflər təqdim etmək üçün Food Hub-dan istifadə etməyə davam etsəniz, Təkliflərə yenilənmiş
Əlavənin yerinə yetirilməsinə dair razılıq vermiş olursunuz.

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.

