
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 rozbieżności 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 terminy zapisane wielką
literą, które nie zostały zdefiniowane, 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 zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Załącznika dotyczącego 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.



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.


