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Galioja nuo 2023 m. vasario 27 d. 

 

  Pažeidimas Sutartinė 
bauda 

1 Naudojimasis „Bolt Drive“ apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų 
arba psichotropinių ar psichoaktyviųjų medžiagų. 

2 000 EUR 

2 Agresyvus, neatsargus vairavimas, greičio apribojimų ir kelių 
eismo taisyklių nesilaikymas, neteisėtos lenktynės ar driftas arba 
bet koks kitas variklinės transporto priemonės naudojimas ne 
įprastoms kelionėms.  

250 EUR 

3 Variklinės transporto priemonės palikimas be įspėjimo. 250 EUR 
4 Pamesti ar sugadinti variklinės transporto priemonės priedai, 

įskaitant, bet neapsiribojant, variklinės transporto priemonės 
raktelį. 

349 EUR 

5 Pasibaigus važiavimui negrąžintas variklinės transporto 
priemonės raktelis ir apie tai nepranešta „Bolt“ per 30 minučių 
nuo važiavimo pabaigos. 

1 EUR/min., 
bet ne 

daugiau kaip 
199 EUR per 

24 val. 
6 Rūkymas arba garinimas variklinėje transporto priemonėje. 69 EUR 
7 Maisto, skysčių ar kitų daiktų, kurie turėtų būti išmesti po įprasto 

variklinės transporto priemonės naudojimo, palikimas variklinėje 
transporto priemonėje. 

69 EUR 

8 Bet kokie variklinės transporto priemonės vidaus ar išorės (pvz., 
įbrėžimai, įlenkimai) pažeidimai, taip pat variklinės transporto 
priemonės dalių ir įrangos sugadinimai. 

500 EUR 

9 Leidimas trečiajai šaliai naudotis savo paskyra arba vairuoti 
variklinę transporto priemonę. 

250 EUR 

10 Kelių paskyrų registravimas, netikros ar neteisėtos paskyros 
sukūrimas, paskyros sukūrimas naudojant neteisėtą ar 
melagingą informaciją, įskaitant trečiosios šalies asmens 
duomenis, kontaktinę informaciją ar vairuotojo pažymėjimo 
informaciją. 

1 000 EUR 

11 Nedelsiant nepranešta bendrovei „Bolt“ apie variklinės 
transporto priemonės apgadinimus ir incidentus, taip pat 
nedelsiant nepranešta bendrovei „Bolt“ ir (arba) atitinkamoms 
institucijoms apie eismo įvykius. 

300 EUR 
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12 Važiavimo baigimas už „Bolt Drive“ eksploatavimo zonos ribų be 
išankstinio raštiško „Bolt“ sutikimo. 

99 EUR + 1 
EUR/km iki 
artimiausios 

eksploatavimo 
zonos 

13 Bandymas pavogti arba įrangos, priedų ir daiktų, įskaitant, bet 
neapsiribojant, raktelį, degalų kortelę, įkrovimo kortelę, vaikišką 
kėdutę ir degalus, vagystė iš variklinės transporto priemonės. 

349 EUR 

15 Variklinės transporto priemonės pildymas netinkamais degalais. 300 EUR 
16 Degalų arba įkrovimo kortelės naudojimas ne pagal paskirtį. 200 EUR 

17 Bandymas pavogti variklinę transporto priemonę arba jos 
vagystė. 

1 500 EUR 

18 Variklinės transporto priemonės grąžinimas su tuščiu degalų 
baku, t. y. 10 proc. ar mažiau variklinės transporto priemonės 
degalų bako arba 20 proc. ar mažiau elektrinės variklinės 
transporto priemonės akumuliatoriaus įkrovos. 

29 EUR 

19 Viešojo ar privataus automobilių statymo taisyklių nesilaikymas 
arba galiojančių kelių, automobilių stovėjimo ir kitų taikomų 
mokesčių, neįtrauktų į paslaugų mokestį, nesumokėjimas. 

Mokesčio 
arba gautos 

baudos suma 
 

● Jei laikysitės „Bolt Drive“ važiavimo sąlygų bei eismo ir automobilių statymo taisyklių, galite 
būti tikri, kad sutartinės baudos jums nebus taikomos. Vairuokite saugiai, pagarbiai ir atidžiai. 

● Jei nesutinkate su mokesčiais ir (arba) sutartinėmis baudomis, visuomet galite susisiekti su 
mumis naudodamiesi sąlygose nurodytais konkrečios šalies kontaktiniais kanalais arba su 
mūsų klientų aptarnavimo komanda per „Bolt“ programėlėje esančią pokalbių funkciją. 

● „Bolt“ praneš apie neteisėtą veiklą atitinkamoms institucijoms ir su jomis bendradarbiaus. 

● Sutartinių baudų sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos laikytis sąlygų. 

● „Bolt“ teisė reikalauti atlyginti žalą išlieka nepakitusi. Tokiu atveju sutartinė bauda 
išskaičiuojama iš žalos atlyginimo. 

● Priklausomai nuo pažeidimo, „Bolt“ savo nuožiūra taip pat gali laikinai arba visam laikui 
sustabdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą jums ir laikinai arba visam laikui užblokuoti jūsų 
prieigą prie „Bolt“ programėlės ir paskyros. Apie tai būsite informuoti el. paštu arba per „Bolt“ 
programėlę. 

● „Bolt“ gali sumažinti sutartinę baudą savo nuožiūra, atsižvelgdama į kiekvieno pažeidimo 
pasekmes ir kitas svarbias aplinkybes. 
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● Už incidentų ir baudų tvarkymą „Bolt“ gali imti iš jūsų administracinį mokestį. 

● Bendrovė „Bolt“ gali panaikinti arba išskaičiuoti sutartines baudas ir administracinį mokestį 
iš jūsų paskyros, gavusi aiškų ir konkretų jūsų sutikimą, įskaitant, bet neapsiribojant, per 
„Bolt“ programėlę. 


