Partnererbjudandetillägg till Allmänna villkor för Bolt Food-tjänsten med partnern
1.

Introduktion

Det här partnererbjudandets tillägg ("Erbjudandetillägg") gäller i följande fall:
a) Partnern ("du") använder Food Hub, det vill säga Bolts plattform och de verktyg som gör det
möjligt för Partnern att ge kunderna tidsbegränsade rabatter och liknande specialerbjudanden
("Erbjudande(n)") via Bolt Food-plattformen. Detta i syfte att öka kundernas efterfrågan; eller
b) du väljer eller accepterar ett Erbjudande via direktkontakt med Bolt (via e-post, telefon,
onlineformulär eller annan kanal, ”direktkommunikation”).
Bolt ger Partnern tillstånd att använda Erbjudanden som finns tillgängliga i Food Hub eller accepteras via
direktkommunikation, med förbehåll för villkoren i detta Erbjudandetillägg. I händelse av en konflikt mellan
Erbjudandetillägget och de allmänna villkoren ("Allmänna villkor") för Bolt Food-tjänsten med Partnern,
ska villkoren i Erbjudandetillägget gälla och alla odefinierade villkor som står i Erbjudandetillägget
kommer att ha den innebörd som anges i Allmänna villkor.
2.

Erbjudanden

Listan över Erbjudanden som är tillgängliga för dig anges i Food Hub och/eller erbjuds direkt via
direktkommunikation. Du kan välja vilket Erbjudande som helst som är tillgängligt för dig och välja datum
när Erbjudandet ska börja. Du kan när som helst och efter eget gottfinnande välja bort ett Erbjudande.
Bolt förbehåller sig rätten att begränsa Erbjudandenas tidslängd och att pausa ett Erbjudande efter eget
gottfinnande, med eller utan föregående meddelande. Du samtycker till att Bolt inte är ansvarig gentemot
dig för Erbjudandet, inklusive för eventuella ändringar, annulleringar eller avbrott i Erbjudandet(-na). Den
uppskattade ökningen av Kundernas efterfrågan som anges i Erbjudandet är bara en uppskattning och
Bolt kan inte garantera att Erbjudandet kommer att resultera i en viss ökning av Kundernas efterfrågan.
3.

Partnerns skyldigheter

Partnern är ansvarig för att uppfylla villkoren i varje Erbjudande gentemot Kunden. Du godkänner att du
kommer att genomföra ditt Erbjudande i enlighet med alla tillämpliga lagar eller förordningar ("Tillämpliga
lagar") och du har all nödvändig behörighet att genomföra ditt Erbjudande. Vid Erbjudanden där Varorna
erbjuds Kunderna till ett rabatterat Varupris får Varupriset inte höjas under minst 30 dagar innan det
rabatterade varupriset tillämpas.
4.

Erbjudandets kostnad.

Mekanismen för delade kostnader för varje Erbjudande beskrivs i Food Hub eller via
direktkommunikation. Om du bestämmer dig för att välja ett visst Erbjudande, samtycker du till att stå för
kostnaderna i samband med Erbjudandet (enligt beskrivningen i Food Hub eller överenskommelse via
direktkommunikation). När det gäller erbjudanden där Varorna erbjuds Kunderna till ett rabatterat
Varupris, kommer Bolt att debitera Agenturavgiften för det rabatterade Varupriset och inte hela Varupriset.
Om Bolt täcker en del av Erbjudandets kostnad, har Bolt rätt att debitera dig en Kampanjavgift enligt
specifikationen i Erbjudandet. Om du har avtalat med Bolt via direktkommunikation om att mekanismen

för delade kostnader för Erbjudandet ska skilja sig från vad som beskrivs i Food Hub, då ska ett sådant
särskilt avtal gälla.
5.

Annat

Bolt kan, från tid till annan efter eget gottfinnande, komma att ändra Erbjudandetillägget. Sådana
ändringar träder i kraft trettio (30) dagar efter att Bolt publicerade det ändrade Erbjudandetillägget på
https://food.bolt.eu/en-us/legal/ eller gjorde det tillgängligt för Partnern på annat sätt. Om du fortsätter att
använda Food Hub för att komma med Erbjudanden efter det att det nya Erbjudandtillägget trätt i kraft,
innebär ditt samtycke att du är bunden av det uppdaterade Erbjudandetillägget.

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.

