PODMÍNKY PROGRAMU
Účelem těchto podmínek je upravit účast a předávání vozidel v rámci kampaně „Zbav se auta“ (dále
jen „program“), kterou pořádá společnost Bolt.

řádně oprávněné třetí straně v průběhu programu;
d) «účastník», osoba, kterou za účastníka společnost Bolt uznává, oprávněný vlastník , ověřený
společností Bolt na základě příslušných dokumentů o registraci vozidla, který přihlásí své
osobní vozidlo do programu;

Účast v programu se řídí těmito podmínkami a všeobecnými zásadami ochrany osobních údajů společnosti Bolt https://bolt.eu/en/legal/privacy-for-riders/ a dalšími podmínkami uvedenými níže.
Účastí na programu v jakékoli podobě, včetně prodeje nebo podniknutí kroků k předání vozidel
prostřednictvím programu, vyjadřuje účastník souhlas s těmito podmínkami programu.

e) «vozidlo», jakákoli osobní vozidla, dodávková
vozidla a nákladní vozidla se dvěma nebo čtyřmi koly, která nejsou součástí žádného soudního
řízení, exekučního řízení, insolvenčního řízení
ani nejsou zatížena právy třetích stran;

Výklad těchto podmínek programu přísluší výhradně společnosti Bolt, která si vyhrazuje právo je
kdykoli změnit.

f) «identifikační číslo», číslo, které společnost
Bolt přiděluje účastníkům a které identifikuje
účastníka v průběhu programu;

Program běží v České republice.

g) «doklady k vozidlu, doklady, které musí účastníci nezbytné dodat společnosti Bolt a které
umožňují účastníkům vozidlo prodat a obsahují
správné informace ohledně vozidla, tj. doklady
o registraci vozidla;

1. Doba trvání
Tento program poběží do [5. 10. 2021] a společnost
Bolt oznámí vybraného účastníka.

h) «maximální cena», nejvyšší možná navržená
cena;

2. Definice
V rámci těchto podmínek programu jsou následující
pojmy definovány takto:

i) «vybraný účastník», účastník, kterému se společnost Bolt rozhodne učinit nabídku na předání
osobního vozidla k ekologické likvidaci licencované třetí straně, přičemž odstranění vozidla z
příslušného registru je povinností vybraného
účastníka nebo příslušné řádně oprávněné třetí
strany provádějící ekologickou likvidaci. Výše
uvedený výmaz z registru není povinností společnosti Bolt.

a) «Bolt», [Bolt Services CZ s.r.o., IČO 04291085,
Pernerova 697/35, Karlín, 186 00 Praha], nabízí
přepravní služby prostřednictvím společnosti
Bolt Technology OÜ, se sídlem Vana-Lõuna
39/1, Tallinn 10134, Estonsko;
b) «program», vyjednávání předání vozidel, které
provádí společnost Bolt, v konkrétním čase i
prostoru, s cílem podpořit řidiče, aby se zbavili
svých vozidel tím, že je předají k ekologické
likvidaci řádně oprávněné třetí straně, kterou si
jednostranně zvolí vybraný účastník, výměnou
za kredity na platformě Bolt, díky čemuž přejdou z užívání vozidla na ekologičtější a hospodárnější alternativu;

3. Účastníci programu
1. Programu se mohou zúčastnit všichni občané,
kteří mají zájem o předání svých vozidel k ekologické likvidaci řádně oprávněné třetí straně
výměnou za kredity na platformě Bolt.

c) «navržená cena», cena, kterou nabízí společnost
Bolt za předání vozidla k ekologické likvidaci

2. Ú č a s t n í k m u s í b ý t v l a s t n í k e m ( n e b o
oprávněným zástupcem vlastníka) vozidla, které
splňuje podmínky programu.
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3. Do programu se mohou přihlásit pouze osoby
plně svéprávné podle českého práva.

b) důkaz o registraci vozidla a o úhradě silniční
daně,

4. Účastníky nemohou být zaměstnanci společnosti
Bolt.

c) platné osvědčení o technické způsobilosti,
d) jakýkoli jiný doklad, který společnost Bolt
považuje za nezbytný k přijetí vozidla do
programu.

5. Přihlášky osob mladších 18 let jsou zakázány.
6. Účast je povolena všem fyzickým osobám, které
splňují zde uvedené podmínky programu.

3. Pokud osoba účastnící se programu není registrovaným vlastníkem vozidla, tato osoba zaručuje společnosti Bolt své plné oprávnění zaregistrovat vozidlo a zajistit jeho likvidaci a přebírá
ve svém vztahu se společností Bolt postavení
účastníka a všechny s tím spojené povinnosti.

7. Každý účastník si přeje v dobré víře předat své
osobní vozidlo.
8. Společnost Bolt si vyhrazuje právo odmítnout
účast v programu jakékoli osobě, která:
a. nesplňuje výše uvedené podmínky,

4. Společnost Bolt si vyhrazuje právo přijmout či
nepřijmout účast vozidel v programu, a to zejména v případě, že nebyly dodány všechny
požadované dokumenty.

b. v minulosti porušila některé z pravidel
uvedených v těchto podmínkách programu.
9. Počet účastníků je omezen.

5. Doklady k vozidlu

4. Podmínky pro přijetí vozidla do programu

1. Doklady k vozidlu musí účastník dodat se všemi
správnými a pravdivými informacemi, které
jsou nezbytné k předání vozidel k ekologické
likvidaci řádně oprávněné třetí straně.

1. Vozidlo přihlášené do programu přijme společnost Bolt v dobré víře za těchto předpokladů:
a) Vozidlo má českou poznávací značku.

2. Účastník přebírá povinnost deklarovat skutečný
počet najetých kilometrů, zajistit jeho nedotknutelnost a v opačném případě uvést nesrovnalosti
mezi skutečným počtem najetých kilometrů a
počtem najetých kilometrů zobrazeném na tachometru ve vozidle.

b) Vozidlo je zaregistrované na jméno účastníka.
c) Vozidlo je pojízdné.
d) Účastník přihlásí vozidlo do programu bezplatně a zbavené jakýchkoli dalších práv,
nebylo-li písemně potvrzeno jinak.

3. Účastník přebírá celkovou odpovědnost za nesprávné či nepřesné informace či opomenutí v
dokladech k vozidlu, a zároveň přebírá odpovědnost za odškodnění poškozené strany za
veškeré škody, které vzniknou v důsledku jeho
jednání nebo opomenutí.

e) Informace obsažené v dokladech k vozidlu
jsou správné a úplné a neobsahují žádné
nesprávné, nepřesné informaci či opomenutí.
f) Vozidlo splňuje všechny zákonné požadavky
na cirkulaci.

4. Účastník opravňuje společnost Bolt k tomu, aby
zveřejnila kterékoli informace obsažené v dokladech k vozidlu pro účely programu.

2. Účastník musí společnosti Bolt doručit k datům
uvedeným v těchto podmínkách programu fotografie vozidla a všechny tyto dokumenty:

5. Pokud tyto formuláře nebudou k datu účasti v
pořádku nebo nebudou k dispozici, účastníci
musí dodat správnou dokumentaci během 1
(jednoho) týdne od nabídky společnosti Bolt.

a) doklady k vozidlu, zejména doklady obsahující informace o značce, modelu, roce výroby vozidla a počtu najetých kilometrů,
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6. Účast a výběr

řádně oprávněné třetí straně, a to podle svých podmínek.

1. Ti, kteří se chtějí zúčastnit programu, musí:
a. přihlásit se do programu přes registrační
formulář společnosti Bolt, který bude
sdílen na sociálních sítích společnosti
Bolt v České republice – na Instagramu
@bolt_cz a na Facebooku @BoltCzechRepublic – a na blogu společnosti Bolt.

2. Nabídka se bude lišit podle značky, modelu,
roku výroby a počtu najetých kilometrů.
Cena a rok výroby / počet najetých kilometrů jsou nepřímo úměrné.

b. Do registračního formuláře doplňte údaje o vozidle (model, rok výroby, počet
najetých kilometrů a fotografie), kontaktní údaje a navrženou cenu.

4. Maximální navržená cena je 50 000,00 Kč
(padesát tisíc korun českých) za vozidlo.

3. Nabídka bude vycházet z tržních cen na internetových prodejních platformách.

5. Účastník může odmítnout, přijmout nebo
učinit protinabídku, za kterou je ochoten
předat vozidlo k ekologické likvidaci řádně
oprávněné třetí straně. V takovém případě
musí být cena dohodnuta během 2 (dvou)
dnů, avšak společnost Bolt není povinna
protinabídku účastníka přijmout.

2. Poté vozidlo ocení tým společnosti Bolt až
do výše 50 000 Kč (padesát tisíc korun
českých) a společnost Bolt navrhne cenu
(navržená cena), která bude v případě akceptace převedena na kredity na platformě Bolt.
3. Výběr mezi účastníky bude proveden s přihlédnutím k poskytnutým informacím (vozidlo, značka, rok výroby, počet najetých kilometrů a fotografie) a datu účasti.

6. Pokud vybraný účastník odmítne předat vozidlo k ekologické likvidaci licencované třetí straně za navrženou cenu nebo se smluvní
strany na ceně nedohodnou, bude vozidlo
vyloučeno z programu z rozhodnutí společnosti Bolt.

4. Kromě počtu účastníků má společnost Bolt
právo učinit pouze omezený počet nabídek.

7. Jakmile se vybraný účastník a společnost
Bolt dohodnou na ceně, bude účastník povinen předat vozidlo do programu (předat vozidlo k ekologické likvidaci řádně oprávněné třetí straně) a nesmí jej prodat nebo předat jiným stranám.

5. Jakmile bude výběr proveden, společnost
Bolt kontaktuje vybrané účastníky a informuje je o výběru, učiní nabídku a zajistí, že:
a. byly přečteny a dodrženy tyto
podmínky,
b. vybraný účastník si přeje pokračovat v předání svého vozidla
k ekologické likvidaci řádně
oprávněnou třetí stranou.

8. Strany smlouvy o provedení likvidace
1. Smlouvu o provedení ekologické likvidace vozidla uzavře vybraný účastník s řádně oprávněnou třetí stranou.

4. Všechny otázky lze vyjasnit prostřednictvím
e-mailu na adrese praha@bolt.eu.

2. Společnost Bolt nebude stranou této smlouvy,
ale bude mít právo si ověřit údaje a oprávnění
druhé strany.

7. Cena
1. Jakmile bude vybraný účastník informován
a obě strany si potvrdí svůj zájem o pokračování v tomto procesu, společnost Bolt
navrhne cenu (navržená cena) za předání
konkrétního vozidla k ekologické likvidaci

9. Přijetí kreditů na platformě Bolt
1. Po uzavření smlouvy o provedení likvidace:
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a) Vybraný účastník bude mít 5 (pět) dnů
na doručení dokladů k vozidlu společnosti Bolt, pokud tak ještě neučinil.

8. Používání kreditů na platformě Bolt a samotné
platformy Bolt vybraným účastníkem se řídí
podmínkami používání služby Bolt a zásadami
ochrany osobních údajů.

b) Vybraný účastník musí doručit vozidlo
na místo, na kterém se dohodne s řádně
oprávněnou třetí stranou, která vozidlo
ekologicky zlikviduje. Náklady na přepravu a jakékoli další související náklady (např. poplatky za likvidaci vozidla) ponese vybraný účastník.

9. Vybraný účastník může kredity na platformě
používat pouze v případě, že je jeho účet bez
omezení a není v době uplatnění kreditů pozastaven.
10. Pokud společnost Bolt neuhradí cenu, bude mít
vybraný účastník právo smlouvu vypovědět,
aniž by tímto byla dotčena možnost obrátit se na
příslušný soud.

c) Po vypořádání celého procesu zveřejní
společnost Bolt fotografie vybraných
vozidel.
d) Dohodnutá cena bude převedena na kredity na platformě Bolt a společnost Bolt
přičte odpovídající počet kreditů na účet
vybraného účastníka na platformě Bolt
poté, co vybraný účastník předloží důkaz
o tom, že vozidlo bylo předáno k ekologické likvidaci řádně oprávněné třetí
straně.
2. Společnost Bolt je povinna přičíst kredity na
platformě Bolt vybranému účastníkovi do 24
(dvaceti čtyř) hodin od okamžiku, kdy vybraný
účastník předloží společnosti Bolt důkaz o tom,
že vozidlo bylo předáno k ekologické likvidaci
řádně oprávněné třetí straně.

10. Průběh a správa programu
1. Program pořádá společnost Bolt, která může
přijímat či odmítat návrhy a vylučovat vozidla,
pokud vozidlo nebude předáno k ekologické
likvidaci řádně oprávněné třetí straně. Tato
rozhodnutí nedávají vybraným účastníkům nárok na kompenzaci ani žádná jiná práva.
2. V rámci správy programu, v návrzích a rozhodnutích se bude společnost Bolt řídit obchodními
zvyklostmi, které jsou v dané době obvyklé v
příslušné oblasti.
11. Práva, která si vyhrazuje společnost Bolt

3. V zákonem stanovených případech bude účtována daň.

Zároveň platí, že vedle dalších vyhrazených práv,
která společnost Bolt uvedla v těchto podmínkách
programu, si společnost Bolt vyhrazuje právo:

4. Kredity budou platit po dobu dvou let, a to ode
dne připsání kreditů na účet vybraného účastníka na platformě Bolt.

a) odmítnout vstup kterékoli osoby do svých
prostor,

5. Kredity nelze kombinovat s jinými propagačními akcemi, slevami nebo nabídkami, není-li tato
kombinace výslovně povolena.

b) odmítnout vjezd kteréhokoli vozidla do svých prostor,
c) poskytnout, aniž by byl dotčen režim ochrany osobních údajů, jakékoli straně kupní
smlouvy identifikační údaje ostatních smluvních stran,

6. Kredity budou připsány v podobě kódů na jízdy
v hodnotě 10 EUR až do maximálního počtu
200 kódů nebo do počtu, o kterém společnost
Bolt později rozhodne dle svého vlastního
uvážení.

d) očíslovat a uspořádat vozidla v rámci programu,

7. Hodnota v kreditech na platformě Bolt a celkový počet jízd se budou lišit podle dohodnuté
ceny a podle vlastností a stavu vozidla.

e) učinit pouze omezený počet nabídek,
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f) omezit počet vozidel, která budou do programu přijata,
g) omezit počet účastníků,

b) nefunkční elektronické vybavení, zejména
autorádia, CD přehrávače, navigační systémy, televizní systémy,

h) neprozradit počet vozidel a účastníků až do
konce programu.

c) nedodané kódy nebo instalace rádií, CD
přehrávače nebo navigační systémy.
6. V případě akceptace reklamace požádá vybraný
účastník o externí posouzení vozidla za účelem
zjištění skutečné existence vady. Výsledkem by
měla být definitivní zpráva o vozidle.

12. Stížnosti
1. Společnost Bolt nebude akceptovat žádné reklamace týkající se výběru a vybraného účastníka.

7. Vybraný účastník ponese odpovědnost, pokud
budou výsledky externího posouzení značit
existenci závažné vady, která byla vynechána v
dokladech k vozidlu, a uhradí společnosti Bolt
veškeré náklady.

2. Všechny reklamace předkládané společnosti
Bolt ke zvážení musí být učiněny v písemné
formě.
3. Stížnosti společnosti Bolt vůči vybranému
účastníkovi budou podány v těchto lhůtách:

8. Existence důvodných pochybností ohledně
vlastnického práva k předloženému vozidlu
nebo pravosti dokumentů nezbavuje společnost
Bolt povinnosti připsat kredity.

a) z důvodu nesprávných či neúplných informací nebo z jiného důvodu do 10 dnů,
b) z důvodu nedodržení lhůty na dodání požadovaných registračních dokladů k vozidlu až
po 10denní lhůtě určené k dodání.

9. Bude-li smlouva o provedení likvidace neplatná
z důvodu soudního či mimosoudního potvrzení
chyby ohledně vlastnického práva k vozidlu
nebo nepravosti dokumentů nebo z jakéhokoli
jiného důvodu, bude vybraný účastník povinen
jednorázově vrátit uhrazenou cenu a/nebo kredity na platformě Bolt v eurech společnosti Bolt,
a to bez případných naběhlých částek.

4. Vybraný účastník zváží stížnosti v těchto případech:
a) porušení nebo opomenutí informací poskytnutých společnosti Bolt a neopravených vybraným účastníkem v průběhu programu,
b) nesrovnalosti mezi skutečným počtem najetých kilometrů a počtem najetých kilometrů uvedeným ve vozidle, pokud existuje
písemný důkaz (inspekce, inspekční kniha,
informace od výrobce); poněvadž vybraný
účastník tyto nesrovnalosti dříve neoznámil,
vybraný účastník musí převzít veškerou odpovědnost, ponese náklady a uhradí následnou kompenzaci.

13. Občanskoprávní odpovědnost
1. Vybraný účastník ponese vůči společnosti Bolt a
ostatním smluvním stranám odpovědnost za
všechny škody způsobené nepravdivými informacemi nebo opomenutími, zejména těmi, které
jsou v dokladech k vozidlu, nebo těmi, které nepravdivě poskytl vybraný účastník společnosti
Bolt.

5. Vybraný účastník nezváží stížnosti v těchto případech:

2. V případě, že se potvrdí nesprávnost nebo opomenutí příslušných informací týkajících se vozidla, vyhrazuje si společnost Bolt právo stornovat kredity na platformě Bolt a požadovat po
vybraném účastníkovi uhrazení všech vzniklých
nákladů (včetně poplatků) navýšených o

a) absence doplňkového vybavení vozidla,
zejména pouzdra, krytky, tlačítka, zapalovače, boxy a CD přehrávače, navigační systémy; poněvadž jsou viditelné, nemohou být
předmětem reklamace,
5

přiměřené náklady vyplývající ze stornování
kreditů na platformě Bolt.

gramu, má-li podezření, že se účastník zapojuje
do podvodné činnosti.

3. Vybraný uchazeč bude vůči společnosti Bolt a
ostatním odpovědný za všechny náklady vzniklé
v důsledku manipulace s počtem najetých kilometrů, pokud bude prokázáno, že k tomu došlo
před prodejem.

16. Osobní údaje
1. Účastníci rozumí tomu a jsou si vědomi toho, že
jejich osobní údaje, zejména identifikační údaje,
adresa, povolení a všechny údaje obsažené v
dokladech, budou zapsány do databáze společnosti Bolt a do jejích počítačových systémů, a to
výhradně pro účely účasti v programu.

4. Vybraný uchazeč bude vždy odpovědný za škodu přičitatelnou jeho nesprávnému postupu, ať
už jednání či opomenutí, který vedl ke vzniku
pochybností o vlastnictví vozidla nebo pravosti
dokladů.

2. Společnost Bolt bude chránit osobní údaje
účastníků a bude je používat výhradně k pořádání tohoto programu v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

5. Vybraný uchazeč, který pochybil, bude povinen
uhradit společnosti Bolt kompenzaci za všechny
nároky, domnělé nároky, žaloby, soudní spory,
náhrady škody, platby, ztráty, náklady, výdaje a
všechny další závazky vzniklé v důsledku jednání souvisejícího s jeho pochybením.

3. Zásady společnosti Bolt týkající se ochrany
osobních údajů a pravidla a rozsah zveřejňování
osobních údajů účastníků jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Bolt.
4. Účastníci, jakožto subjekty údajů, mají několik
práv v souvislosti se svými osobními údaji, jako
je například právo na přístup a informace ohledně zpracování osobních údajů nebo právo na
výmaz.

14. Náklady
Vybraný účastník ponese veškeré náklady a poplatky související s předáním vozidla k ekologické
likvidaci řádně oprávněné třetí straně.

5. Další informace týkající se ochrany osobních
údajů a práv účastníků s ohledem na zpracování
jejich osobních údajů naleznete ve všeobecných
zásadách ochrany osobních údajů společnosti
Bolt, které jsou k dispozici na adrese https://bolt.eu/en/legal/privacy-for-riders/.

15. Ukončení účasti
1. Účastník může z programu odstoupit až do přijetí ceny.
2. Pokud vybraný účastník odstoupí, může společnost Bolt vybrat jiného účastníka.
3. Společnost Bolt se může rozhodnout, že nebude
v postupu pokračovat poté, co se s vybraným
účastníkem dohodla na ceně, pokud:

17. Práva duševního vlastnictví
1. Všechna práva duševního vlastnictví společnosti
Bolt, k nimž budou mít účastníci přístup
prostřednictvím programu, náleží společnosti
Bolt a účastník nesmí žádné z těchto práv
duševního vlastnictví používat, ukládat, distribuovat, předávat ani upravovat.

a) prokáže, že vybraný účastník nedodržel
podmínky programu,
b) prokáže, že vozidlo nemá vlastnosti popsané
vybraným účastníkem,
c) prokáže, že doklady k vozidlu nejsou v
pořádku.

2. Fotografie vozidel a texty týkající se zvyků
vlastníka vozidla, které jsou chráněny podle
českého autorského práva a poskytnuty účastníky, náleží společnosti Bolt.

4. Společnost Bolt si vyhrazuje právo neprodleně
pozastavit nebo zrušit přístup účastníka k pro-
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3. Společnost Bolt může tyto fotografie a výše
uvedené texty libovolně používat, a to kdykoli a
kdekoli, a může fotografie a texty sdělovat, předávat, upravovat, zkoumat a sublicencovat třetím stranám, a to bez omezení a zejména pro
marketingové účely.
18. Změny
1. Společnost Bolt si vyhrazuje právo kdykoli tyto
podmínky programu změnit. Žádná změna však
nebude působit zpětně.
2. Společnost Bolt si dále vyhrazuje právo program upravit, omezit nebo zrušit dle svého
vlastního uvážení.
3. Nabídky, které byly učiněny a jejichž zpracování začalo již před změnou těchto podmínek programu, se budou řídit dřívějším zněním těchto
podmínek až do provedení prodeje.
19. Oznamování
Oznámení týkající se těchto podmínek programu
musí být zasílána společnosti Bolt písemně na adresu praha@bolt.eu.
20. Rozhodné právo a řešení sporů
1. Ve všech záležitostech, které výslovně neupravují tyto podmínky programu, se uplatní české
právo.
2. Pokud bude kterékoli ustanovení těchto podmínek programu nebo jakákoli jejich část z jakéhokoli důvodu označeno za neúčinné, nebude
mít toto rozhodnutí vliv na platnost ostatních
částí těchto podmínek programu.
3. České soudy mají výhradní pravomoc k řešení
případného sporu týkajícího se programu a těchto podmínek programu.
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