Dodatek o nabídkách pro partnera k Všeobecným podmínkám služby Bolt Food pro partnery
1.

Úvod

Tento Dodatek o nabídkách pro partnera („Dodatek o nabídkách“) platí, když:
a) Partner („vy“) používá Food Hub, tj. platformu a nástroje poskytované společností Bolt, které
umožňují Partnerovi poskytovat Zákazníkům krátkodobé slevy a podobné speciální nabídky
(„Nabídka (Nabídky)“) prostřednictvím platformy Bolt Food za účelem zvýšení poptávky ze
strany Zákazníků; nebo
b) si vyberete nebo přijmete Nabídku prostřednictvím přímé komunikace se společností Bolt
(prostřednictvím e-mailu, telefonu, online formulářů nebo jiného kanálu, „přímá komunikace“).
Společnost Bolt opravňuje Partnera k využívání Nabídek dostupných v rámci Food Hub nebo přijímaných
prostřednictvím přímé komunikace, a to s výhradou podmínek tohoto Dodatku o nabídkách. V případě
jakéhokoli rozporu mezi Dodatkem o nabídkách a Všeobecnými podmínkami („Všeobecné podmínky“)
služby Bolt Food pro partnery budou mít přednost podmínky Dodatku o nabídkách a všechny pojmy
psané s velkým počátečním písmenem a nedefinované v Dodatku o nabídkách budou mít význam
stanovený ve Všeobecných podmínkách.
2.

Nabídky

Seznam Nabídek, které máte k dispozici, je uveden v nástroji Food Hub a/nebo je nabízen
prostřednictvím přímé komunikace. Ke každé Nabídce, kterou máte k dispozici, se můžete přihlásit a
zvolit datum jejího zahájení. Z Nabídky se zase můžete podle vlastního uvážení kdykoli odhlásit.
Společnost Bolt si vyhrazuje právo omezit dobu trvání Nabídek a právo pozastavit Nabídku podle
vlastního uvážení, a to na základě předchozího upozornění i bez upozornění. Berete na vědomí, že
společnost Bolt vůči vám nenese odpovědnost za Nabídku, včetně jakýchkoli úprav, pozastavení nebo
zrušení Nabídky (Nabídek). Odhadovaný nárůst poptávky ze strany Zákazníků uvedený v Nabídce je
pouhým odhadem a společnost Bolt nemůže zaručit, že Nabídka bude mít za následek konkrétní zvýšení
poptávky ze strany Zákazníků.
3.

Povinnosti Partnera

Partner odpovídá za splnění podmínek každé Nabídky pro Zákazníka. Zavazujete se, že budete Nabídku
využívat v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy („Platné právní předpisy“) a máte veškerá
potřebná oprávnění k využívání Nabídky. V případě Nabídek, kdy je Zboží nabízeno Zákazníkům za
zvýhodněnou Cenu zboží, nelze Cenu zboží zvýšit nejméně 30 dnů před uplatněním zvýhodněné Ceny
zboží.
4.

Náklady spojené s Nabídkou

Mechanismus sdílení nákladů u každé Nabídky bude popsán v nástroji Food Hub nebo bude sdělen
prostřednictvím přímé komunikace. V případě, že se rozhodnete přihlásit k určité Nabídce, souhlasíte s
tím, že ponesete náklady související s takovou Nabídkou (jak je uvedeno v nástroji Food Hub nebo
dohodnuto přímou komunikací). V případě Nabídek, kdy je Zboží nabízeno Zákazníkům za zvýhodněnou
Cenu zboží, si bude společnost Bolt účtovat Provizi z takové zvýhodněné Ceny zboží, nikoli z plné Ceny
zboží. Pokud společnost Bolt uhradí část nákladů na Nabídku, bude oprávněna vám účtovat Poplatek za

kampaň, jak je uvedeno v Nabídce. V případě, že se prostřednictvím přímé komunikace se společností
Bolt dohodnete na jiném mechanismu sdílení nákladů na Nabídku, než je mechanismus uvedený v
nástroji Food Hub, pak má taková zvláštní dohoda přednost.
5.

Ostatní ustanovení

Společnost Bolt může Dodatek o nabídkách podle svého výhradního uvážení případně pozměnit a tyto
změny budou účinné třicet (30) dnů poté, co společnost Bolt zveřejní pozměněný Dodatek o nabídkách
na adrese https://food.bolt.eu/en-us/legal/ nebo jej jinak poskytne Partnerovi. Pokud budete i nadále
využívat Food Hub k poskytování Nabídek poté, co nový Dodatek o nabídkách vstoupí v platnost, bude to
znamenat váš souhlas být aktualizovaným Dodatkem o nabídkách vázáni.

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.

