
Bolt Drive’i trahvide ja lisatasude nimekiri 
(vastavalt Bolt Drive'i tingimuste jaotisele 5) 

 
10. oktoober 2022 
 
 
  Rikkumine  Leppetrahv 
1 Bolt Drive’i kasutamine alkoholi, narkootikumide 

või mis tahes psühhotroopsete või 
psühhoaktiivsete ainete mõju all.  

2000 eurot  
 

2 Agressiivne või huligaanlik sõidustiil, 
kiirusepiirangute ja liiklusreeglite eiramine, 
illegaalne võidusõit või driftimine või muul moel 
Mootorsõiduki kasutamine, mis ei kujuta endast 
tavapärast sõitu.  

250 eurot 
 

3 Mootorsõiduki mahajätmine ilma etteteatamiseta. 250 eurot 
4 
 

Mootorsõiduki lisaseadmete, sealhulgas, kuid 
mitte ainult, mootorsõiduki võtme kaotamine või 
kahjustumine.  

349 eurot  

5 Mootorsõiduki võtme tagastamata jätmine sõidu 
lõppedes ja sellest Bolti teavitamata jätmine 30 
minuti jooksul pärast sõidu lõppu.  

1 euro minutis, kuid 
mitte rohkem kui 199 

eurot 24 tunni eest 
6 Mootorsõidukis suitsetamine või e-sigareti 

kasutamine.  
69 eurot 

 
7 Mootorsõiduki salongi määrimine toidu, vedelike 

või muude esemetega, mis tuleks pärast 
tavapärast kasutamist ära visata. 

69 eurot  

8 Mootorsõiduki sisemusele või välimusele 
tekitatud kahjustused (nt kriimustused, mõlgid), 
samuti mootorsõiduki osadele ja varustusele 
tekitatud kahjustused. 

500 eurot  

9 Kolmandal isikul Teie konto kasutamise või 
Mootorsõiduki juhtimise võimaldamine  

250 eurot 
 

10 Mitme konto loomine, võltsitud või ebaseadusliku 
konto loomine, konto loomine võltsitud või 
ebaseaduslikku teavet kasutades, kaasa arvatud 
kolmanda isiku isikuandmete, kontaktandmete 
või juhiloa andmete kasutamine.  

1000 eurot  



11 Mootorsõidukile tekkinud kahjustustest ja 
vahejuhtumitest Bolti viivitamatult teavitamata 
jätmine, samuti Bolti ja/või asjaomaste 
ametiasutuste viivitamatult teavitamata jätmine 
liiklusõnnetustest.  

300 eurot 
 

12 Sõidu lõpetamine väljaspool Bolt Drive’i 
Tegevuspiirkonda ilma selleks Bolti eelnevat 
kirjalikku nõusolekut omamata.  

99 eurot + 1,00 
eurot/km  
lähimasse  

Tegevuspiirkonda 
13 Mootorsõidukist varustuse, lisaseadmete ja 

esemete, sealhulgas, kuid mitte ainult, võtme, 
kütusekaardi, laadimiskaardi, lasteistme ja kütuse 
vargus või selle katse. 

349 eurot  

14 Mootorsõiduki tankimine vale kütusega. 300 eurot  
15 Kütusekaardi või laadimiskaardi väärkasutamine.  200 eurot  
16 Mootorsõiduki varastamine või selle katse 1500 eurot  

17 Mootorsõiduki tagastamine tühja kütusepaagiga, 
mis tähendab 10% või vähem mootorsõiduki 
kütusepaagist või 20% või vähem elektrilise 
mootorsõiduki aku tasemest. 

29 eurot  

 
 

• Kui järgid Bolt Drive'i tingimusi ning järgid liiklus- ja parkimisreegleid, 
võid olla kindel, et lepingujärgsed trahvid sinu suhtes ei kehti. Palun 
veendu, et sõidad vastutustundlikult ning pöörad sõites tähelepanu 
omaenda ja teiste ohutusele. 

• Kui Sa ei ole nõus trahvide ja/või leppetrahvidega, võid alati meiega 
ühendust võtta, kasutades Tingimustes osutatud riigipõhiseid 
kontaktkanaleid või meie klienditoe meeskonda Bolt’i rakenduse 
vestlusfunktsiooni kaudu. 

• Bolt teatab ebaseaduslikust tegevusest asjaomastele asutustele ja teeb 
nendega koostööd. 

• Leppetrahvide maksmine ei vabasta Teid kohustusest järgida Tingimusi.  
• Bolti õigus nõuda kahju hüvitamist säilib. Sellisel juhul arvatakse 

leppetrahv sellisest kahjutasust maha. 
• Sõltuvalt rikkumisest võib Bolt oma äranägemise järgi ajutiselt või 

jäädavalt peatada või lõpetada Teile teenuste osutamise ning 
viivitamatult blokeerida ajutiselt või jäädavalt Teie juurdepääsu Bolt'i 



rakendusele ja kontole. Teid teavitatakse sellest e-posti või Bolti 
rakenduse kaudu. 

• Bolt võib oma äranägemisel vähendada leppetrahvi, võttes arvesse iga 
rikkumise tagajärgi ja muid asjakohaseid asjaolusid. 

• Bolt võib nõuda Teilt haldustasu vahejuhtumite ja trahvide menetlemise 
eest. 

• Bolt võib teie kontolt leppetrahvid ja haldustasu maha võtta või kinni 
pidada, saades selleks teie selgesõnalise ja konkreetse nõusoleku, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, Bolt’i rakenduse kaudu. 


