
Załącznik do Ogólnych warunków korzystania z Bolt Food dla Partnerów dotyczący Promocji 

Partnerów 

1.        Wstęp 

Załącznik dotyczący Promocji Partnerów (dalej „Załącznik dotyczący Promocji” ma zastosowanie, gdy: 

a) Partner („Ty”) używa Food Hub, tj. platformy i narzędzi dostarczanych przez firmę Bolt, które 

pozwalają Partnerom oferować Klientom krótkoterminowe zniżki i inne promocje specjalne 

(„Promocje”) za pośrednictwem platformy Bolt Food w celu zwiększenia popytu ze strony Klientów; 

lub 

b) wybierzesz lub zaakceptujesz Promocję, bezpośrednio komunikując się z firmą Bolt (za 

pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza online lub innych kanałów, dalej 

„komunikacja bezpośrednia”). 

Partnerzy są uprawnieni przez firmę Bolt do korzystania z Promocji dostępnych w Food Hub lub 

zaakceptowanych w komunikacji bezpośredniej, zgodnie z warunkami niniejszego Załącznika dotyczącego 

Promocji. W przypadku konfliktu między warunkami Załącznika dotyczącego Promocji a Ogólnymi 

warunkami („Ogólne warunki”) korzystania z Bolt Food dla Partnerów, pierwszeństwo mają warunki 

Załącznika dotyczącego Promocji, a wszelkie znajdujące się w nim niezdefiniowane terminy zapisane 

wielką literą mają takie znaczenie, jak zdefiniowano w Ogólnych warunkach. 

2.        Promocje 

Lista dostępnych Promocji znajduje się w Food Hub i/lub jest wysyłana do Ciebie kanałami komunikacji 

bezpośredniej. Możesz wybrać dowolną dostępną Promocję i datę jej rozpoczęcia. Możesz wycofać się z 

Promocji w dowolnym momencie według własnego uznania. Firma Bolt zastrzega sobie prawo do 

ograniczenia czasu trwania Promocji i prawo do wstrzymania Promocji według własnego uznania, z 

uprzednim powiadomieniem lub bez niego. Wyrażasz zgodę na to, że firma Bolt nie odpowiada przed Tobą 

za Promocję, w tym za jej modyfikowanie, zawieszenie lub wycofanie. Szacowany wzrost popytu ze strony 

Klientów określony w Promocji jest jedynie szacunkiem i firma Bolt nie gwarantuje, że Promocja spowoduje 

określony wzrost popytu ze strony Klientów. 

3.        Zobowiązania Partnera   

Partner jest odpowiedzialny przed Klientem za spełnienie warunków każdej Promocji. Wyrażasz zgodę na 

to, że przeprowadzisz Promocję zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa i regulacjami mającymi 

zastosowanie („Przepisy mające zastosowanie”), i potwierdzasz, że posiadasz wszelkie niezbędne 

uprawnienia do przeprowadzenia Promocji. W przypadku Promocji, które polegają na oferowaniu Klientom 

Towarów po obniżonej Cenie towaru, Cena towaru nie może zostać podniesiona w ciągu 30 dni 

poprzedzających zastosowanie obniżonej Ceny towaru.  

4.        Koszty Promocji 

Mechanizm podziału kosztów każdej Promocji zostanie opisany w Food Hub lub przesłany kanałami 

komunikacji bezpośredniej.  Jeśli zdecydujesz się wziąć udział w danej Promocji, wyrażasz zgodę na 

przyjęcie odpowiedzialności za koszty związane z Promocją (jak opisano w Food Hub lub uzgodniono w 

komunikacji bezpośredniej). W przypadku Promocji, które polegają na oferowaniu Klientom Towarów po 

obniżonej Cenie towaru, firma Bolt będzie pobierać Opłatę agencyjną od obniżonej Ceny towaru, a nie od 



pełnej Ceny towaru. Jeśli firma Bolt pokryje część kosztów Promocji, będzie mieć prawo do nałożenia 

Opłaty za kampanię, jak określono w Promocji. W przypadku uzgodnienia z firmą Bolt w komunikacji 

bezpośredniej, że mechanizm podziału kosztów Promocji powinien być inny niż opisany w Food Hub, 

wówczas pierwszeństwo ma to specjalne porozumienie.  

5.        Pozostałe 

Firma Bolt może zmieniać co jakiś czas niniejszy Załącznik dotyczący Promocji według swojego 

wyłącznego uznania, a takie zmiany wchodzą w życie po 30 dniach od opublikowania przez Bolt 

zmienionego Załącznika dotyczącego Promocji na stronie https://food.bolt.eu/en-us/legal/ lub 

udostępnienia go Partnerowi w inny sposób. Jeśli nadal korzystasz z Food Hub w celu oferowania Promocji 

po wejściu w życie nowego Załącznika dotyczącego Promocji, oznacza to, że wyrażasz zgodę na warunki 

uaktualnionego Załącznika dotyczącego Promocji.  

 

https://food.bolt.eu/en-us/legal/

