
Bolt Drive’i trahvide ja lisatasude nimekiri 
(Bolt Drive’i tingimuste punkti 5 alusel) 

 
Kehtiv alates: 20.03.2023 

 

  Rikkumine Leppetrahv 

1 Bolt Drive’i kasutamine alkoholi, narkootiliste ainete, 
psühhotroopsete või psühhoaktiivsete ainete mõju all. 

2000 EUR 

2 Agressiivne, hoolimatu sõidustiil, kiirusepiirangute ja 
liikluseeskirjade rikkumine, ebaseaduslik võidusõit või driftimine 
või mootorsõiduki kasutamine muul viisil kui tavapäraseks 
liiklemiseks.  

250 EUR 

3 Mootorsõiduki hülgamine sellest teatamata. 250 EUR 
4 Mootorsõiduki kadunud või kahjustatud lisaseadmed, sh sõiduki 

võti. 
349 EUR 

5 Mootorsõiduki võtme mittetagastamine pärast sõidu lõpetamist ja 
sellest Boltile teatamata jätmine 30 minuti jooksul pärast sõidu 
lõppu. 

1 EUR/min, 
piirmääraga 

199 EUR 
ööpäevas 

6 Suitsetamine või veipimine mootorsõidukis. 69 EUR 
7 Mootorsõiduki salongi määrdunuks jätmine toidu, vedelike või 

muuga, mis tuleks pärast mootorsõiduki tavapärast kasutamist 
ära visata. 

69 EUR 

8 Kahjustused mootorsõiduki salongile või välispinnale (nt 
kriimustused, mõlgid), samuti mootorsõiduki osadele ja 
varustusele. 

500 EUR 

9 Kolmandale isikule juurdepääsu andmine oma kontole või 
mootorsõiduki juhtimiseks. 

250 EUR 

10 Mitme konto registreerimine, võltsitud või ebaseadusliku konto 
loomine, konto loomiseks ebaseaduslike või valeandmete 
kasutamine, sh kolmanda isiku isikuandmete, kontaktandmete 
või juhiloa andmete kasutamine. 

1000 EUR 

11 Mootorsõidukile tekkinud kahjustustest ja vahejuhtumitest Boltile 
viivitamata teatamata jätmine ning liiklusõnnetustest Boltile ja/või 
asjaomastele ametivõimudele viivitamata teatamata jätmine. 

300 EUR 

12 Sõidu lõpetamine väljaspool Bolti sõidupiirkonda, kui selleks ei 
ole saadud Bolti eelnevat kirjalikku nõusolekut. 

99 EUR + 1 
EUR/km 
lähima 

sõidupiirkonna
ni 
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13 Katse mootorsõidukist seadmeid, lisavarustust ja esemeid 

varastada või selliste esemete varastamine, sh võtmed, 
kütusekaart, laadimiskaart, turvaistmed ja kütus. 

349 EUR 

15 Mootorsõiduki tankimine sobimatu kütusega. 300 EUR 
16 Kütusekaardi või laadimiskaardi väärkasutamine. 200 EUR 

17 Katse mootorsõidukit ärandada või mootorsõiduki ärandamine. 1500 EUR 

18 Mootorsõiduki tagastamine tühja kütusepaagiga, mis tähendab, 
et sõiduki paagis on kütust 10% või vähem, või elektrisõiduki aku 
laetustase on 20% või vähem. 

29 EUR 

19 Avalikes ja eraparklates kehtivate parkimiseeskirjade eiramine 
või kohaldatavate teemaksude, parkimistasude ja muude 
kohaldatavate tasude maksmata jätmine, mis ei kuulu 
teenustasude hulka. 

Tasu või trahvi 
summa 

 

● Järgides Bolt Drive’i kasutustingimusi ning liiklus- ja parkimiseeskirju, ei pea te muretsema 
leppetrahvide kohaldamise pärast. Sõitke ettevaatlikult, ohutult ja teistega arvestades. 

● Kui te ei ole tasude ja/või leppetrahvidega nõus, siis võite alati meiega ühendust võtta, 
kasutades tingimustes vastava riigi kohta esitatud kontaktandmeid, või pöörduda Bolti 
rakenduse vestlusfunktsiooni kaudu meie klienditoe poole. 

● Bolt teatab ebaseaduslikust tegevusest asjaomastele ametivõimudele ja teeb nendega 
koostööd. 

● Leppetrahvi maksmine ei vabasta teid tingimuste täitmise kohustusest. 

● Boltile jääb õigus nõuda kahjutasu. Sellisel juhul arvatakse leppetrahv vastavast kahjutasust 
maha. 

● Olenevalt rikkumisest võib Bolt omal äranägemisel ka ajutiselt või jäädavalt peatada või 
lõpetada teile teenuste osutamise ning ajutiselt või jäädavalt blokeerida teie juurdepääsu Bolti 
rakendusele ja kontole. Teile saadetakse selle kohta teave e-posti teel või Bolti rakenduse 
kaudu. 

● Bolt võib leppetrahvi summat oma äranägemise järgi vähendada, võttes arvesse iga rikkumise 
tagajärgi ja muid asjaomaseid asjaolusid. 

● Bolt võib küsida haldustasu vahejuhtumite ja trahvide menetlemise eest. 

● Bolt võib leppetrahvid ja haldustasu teie kontolt maha võtta või kinni pidada, kui olete andnud 
selleks oma selgesõnalise ja konkreetse nõusoleku, sh Bolti rakenduse kaudu. 

 


