
 

 
BOLT OFFERS ADDITIONAL TERMS - 

DRIVERS  
 

By subscribing to a Bolt Offer, you agree to 
the following additional terms and 
conditions. Capitalized terms have the 
meaning ascribed to them in ზოგადი 
პირობები მძღოლებისთვის (მოქმედია 
01.11.2022). 
 
Please note that these specific terms apply 
to goods and/or services provided by third 
party providers/suppliers who offer, via the 
Bolt App or Bolt Platform, promotional 
campaigns for the provision of various 
goods and/or services to Drivers (hereinafter 
referred to as a “Third-Party Provider”). 
 
 
 
 
 
You are contracting directly with that 
specific Third-Party Provider. By choosing 
goods/services provided by a Third-Party 
Provider, you may be forwarded to this 
Third-Party Provider webpage and be 
subject to this Third-Party Provider’s terms 
and conditions and privacy policy.  
 
 
 
 
The Third-Party Provider is responsible for 
any obligations that may arise from the 
provision of its goods and/or services. Bolt 
is not liable for any damages or losses 
arising from any transaction between you 
and a Third-Party Provider, nor is Bolt liable 
for the availability and accuracy of the 
content, products or services of the Third-
Party Provider.  
 
 
 
 

BOLT შეთავაზებების დამატებითი წესები 
- მძღოლებისთვის 

 
Bolt შეთავაზებების გამოწერით ეთანხმებით 
მოცემულ დამატებით წესებსა და პირობებს. 
ყველა განსაზღვრულ ტერმინს იგივე 
მნიშვნელობა აქვს, როგორც განმარტებულია 
დოკუმენტში ზოგადი პირობები 
მძღოლებისთვის (მოქმედია 01.11.2022). 
 
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ 
წინამდებარე კონკრეტული პირობები 
ვრცელდება მესამე მხარის 
პროვაიდერების/მომწოდებლების მიერ 
მოწოდებულ საქონელზე და/ან 
მომსახურებაზე, რომლებიც Bolt აპლიკაციის 
ან Bolt პლატფორმის მეშვეობით სარეკლამო 
კამპანიებს სთავაზობენ მძღოლებს 
სხვადასხვა საქონლისა და/ან სერვისების 
მიწოდებისას (შემდგომში მოხსენიებული 
როგორც „მესამე მხარის პროვაიდერი“). 
 
თქვენ უშუალოდ აფორმებთ კონტრაქტს ამ 
კონკრეტულ მესამე მხარის პროვაიდერთან. 
მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ 
მოწოდებული საქონლის/მომსახურების 
არჩევით, თქვენ შეიძლება 
გადამისამართდეთ მესამე მხარის 
პროვაიდერის ვებ-გვერდზე და 
დაექვემდებაროთ ამ მესამე მხარის 
პროვაიდერის წესებსა და პირობებს და 
კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.  
 
მესამე მხარის პროვაიდერი 
პასუხისმგებელია ნებისმიერ 
ვალდებულებაზე, რომელიც შეიძლება 
წარმოიშვას მისი საქონლისა და/ან 
მომსახურების მიწოდებისას. Bolt არ არის 
პასუხისმგებელი თქვენსა და მესამე მხარის 
პროვაიდერს შორის რაიმე ტრანზაქციის 
შედეგად წარმოქმნილ ზარალზე, ასევე არ 
არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის 
პროვაიდერის შინაარსის, პროდუქტებისა თუ 
სერვისების ხელმისაწვდომობასა და 
სიზუსტეზე.  
 



 

Bolt App or Bolt Platform is merely used as 
a marketing channel which informs you of 
the goods/services provided by a Third-
Party Provider, or benefits and discounts 
related to such goods/services.  
 
 
 
 
For the sake of clarity, Bolt does not provide 
itself nor is it an intermediary provider of 
such goods/services provided by Third Party 
Providers. All Third-Party Providers are, in 
turn, independent third-party contractors, 
registered businesses or other legal entities 
who are not employed by or acting on behalf 
of Bolt. 

Bolt აპლიკაცია ან Bolt პლატფორმა 
გამოიყენება მხოლოდ, როგორც 
მარკეტინგული არხი, რომელიც გაცნობებთ 
მესამე მხარის პროვაიდერის მიერ 
მოწოდებულ საქონელს/მომსახურებას, ან 
ასეთ საქონელთან/მომსახურებებთან 
დაკავშირებულ უპირატესობებისა და 
ფასდაკლებების შესახებ. 
 
მეტი სიცხადისთვის, Bolt არ აწვდის 
საკუთარ თავს და არც არის მესამე მხარის 
პროვაიდერების მიერ მოწოდებული ასეთი 
საქონლის/მომსახურების შუამავალი 
მომწოდებელი. ყველა მესამე მხარის 
პროვაიდერი, თავის მხრივ, არის 
დამოუკიდებელი მესამე მხარის 
კონტრაქტორი, რეგისტრირებული ბიზნესი 
ან სხვა იურიდიული პირი, რომელიც არ არის 
დასაქმებული ან არ მოქმედებს Bolt-ის 
სახელით. 

 
 


