
Bolt Drive Soda naudu un papildu maksu saraksts 
(saskaņā ar Bolt Drive noteikumu 5. sadaļu) 

2022. gada 26. septembra 

Pārkāpums Soda nauda 
1 “Bolt Drive” pakalpojumu izmantošana alkohola, narkotiku vai jebkuras 

psihotropās vielas ietekmē. 
EUR 2000 

2 Agresīva vai satiksmes kārtībai neatbilstoša braukšana, ātruma 
ierobežojumu un satiksmes noteikumu neievērošana. Nelegālas 
sacensības vai driftēšana, Motorizētā transportlīdzekļa izmantošana 
jebkādā citā veidā, kas nav ikdienas pārvietošanās. 

EUR 250 

3 Motorizētā transportlīdzekļa atstāšana bez paziņojuma EUR 250 
4 Pazaudēti vai bojāti Motorizētā transportlīdzekļa piederumi, tostarp, taču 

ne tikai Motorizētā transportlīdzekļa atslēga. 
EUR 349 

5 Motorizētā transportlīdzekļa atslēga nav atdota pēc brauciena beigām, 
un Bolt nav paziņots par to 30 minūšu laikā pēc brauciena beigām. 

EUR 1,00/min., 
ierobežota līdz 199 EUR 

par 24 st. 

6 Cigarešu vai elektronisko cigarešu smēķēšana Motorizētajā 
transportlīdzeklī. 

EUR 69 

7 Netīrā stāvoklī atstāts Motorizētā transportlīdzekļa salons (pārtikas, 
šķidrumu vai jebkādi citi atkritumi utt.), kas neatbilst kārtīgai Mehāniskā 
transportlīdzekļa lietošanai. 

EUR 69 

8 Jebkādi Motorizētā transportlīdzekļa salona / ārienes vai jebkura 
Mehāniskā transportlīdzekļa daļas (piemēram, skrāpējumi, iespiedumi) 
bojājumi 

EUR 500 

9 Ļaušana trešajai personai vadīt Mehānisko transportlīdzekli EUR 250 
10 Reģistrē vairākus kontus, izveido viltotu vai nelikumīgu kontu, izveido 

kontu, izmantojot nelikumīgu vai nepatiesu informāciju, tostarp 
izmantojot trešās personas datus, kontaktinformāciju vai informāciju par 
vadītāja apliecību. 

EUR 1000 

11 Nekavējoties neinformē Bolt par Motorizētā transportlīdzekļa bojājumiem 
un negadījumiem, kā arī nekavējoties neinformē Bolt un/vai attiecīgās 
iestādes par ceļu satiksmes negadījumiem. 

EUR 300 

12 Brauciena beigšana ārpus “Bolt Drive” Darbības reģiona bez Bolt 
iepriekšējas, rakstiskas piekrišanas. 

EUR 99 + 1,00 Eur/km 
līdz tuvākajam Darbības 

reģionam. 

13 Mēģinājums zagt piederumus vai to zagšana no transportlīdzekļa, 
ieskaitot tādus priekšmetus kā degvielas karte, uzlādes karte, bērnu 
sēdeklītis un degviela. 

EUR 349 

14 Motorizētā transportlīdzekļa uzpilde ar nepareizo degvielu. EUR 300 



15 Degvielas kartes vai uzlādes kartes neatbilstoša lietošana EUR 200 

16 Mēģinājums zagt Motorizēto  transportlīdzekli vai tā zagšana. EUR 1500 

17 Mehāniskā transportlīdzekļa atstāšana ar tukšu degvielas tvertni, proti, 
degvielas tvertnē ir 10% vai mazāk degvielas vai elektriskā 
transportlīdzekļa akumulatora uzlādes līmenis ir 20% vai zemāks. 

EUR 29 

• Ja Jūs ievērojat Bolt Drive noteikumus un ievērojat satiksmes un autostāvvietu noteikumus, Jūs
varat būt droši, ka Līgumsods Jums netiks piemērots. Lūdzu, pārliecinieties, ka braucat droši,
cienot apkārtējos un piesardzīgi.

• Ja Jūs nepiekrītat Naudas sodiem un/vai Līgumsodiem, Jūs varat sazināties ar Mums, izmantojot
noteikumos norādītos konkrētās valsts saziņas kanālus vai Mūsu klientu atbalsta dienestu,
izmantojot Bolt lietotnē esošo tērzēšanas funkciju.

• Bolt ziņos par nelikumīgām darbībām attiecīgajām iestādēm un sadarbosies ar tām.

• Līgumsodu samaksa neatbrīvo Jūs no pienākuma ievērot noteikumus.

• Bolt tiesības pieprasīt zaudējumu atlīdzību netiek skartas. Šādā gadījumā no zaudējumu
atlīdzības tiek atskaitīta Līgumsoda summa.

• Atkarībā no pārkāpuma Bolt pēc saviem ieskatiem var arī uz laiku vai pastāvīgi apturēt vai
pārtraukt Pakalpojumu sniegšanu Jums, kā arī uz laiku vai pastāvīgi bloķēt Jūsu piekļuvi Bolt
lietotnei un kontam, kas stājas spēkā nekavējoties. Jūs par to tiksiet informēts pa e-pastu vai ar
Bolt lietotnes starpniecību.

• Bolt pēc saviem ieskatiem var samazināt Līgumsodu, ņemot vērā katra pārkāpuma sekas un
citus būtiskus apstākļus.

• Bolt var iekasēt no Jums Administratīvo maksu par Incidentu un Naudas sodu apstrādi.

• Bolt var atsaukt vai ieturēt Līgumsodu un Administratīvo maksu no Jūsu Konta, saņemot Jūsu
skaidru un konkrētu piekrišanu, tostarp, bet ne tikai, izmantojot Bolt lietotni.


