
Promotievoorwaarden Bolt

1. Promotie
1.1. De promotor van de promotie zoals vastgelegd in deze Promotievoorwaarden (de “Promotie”)

is Shell EV Charging Solutions B.V., voorheen The New Motion B.V. (de “Promotor”).
1.2. De Promotie is beschikbaar vanaf 00.00 CET op 12 januari 2022 tot 23:59 CET op 31

december 2022.

2. Deelnemers
2.1. De Promotie is beschikbaar voor Bolt chauffeurs bij deelnemende Shell Recharge laadstations

waar laden via snelladers (DC 50 kW+) wordt aangeboden in Nederland, welke gevonden
kunnen worden door op ‘Shell Recharge stations’ in de Shell Recharge-app te filteren. Een Bolt
chauffeur betekent elke ZZP’er die vervoersdiensten aanbiedt via het Bolt platform
(“Deelnemers”).

3. Het aanbod
3.1. De Promotie geeft Deelnemers het recht op een korting van 10% (tien procent) op het reguliere

tarief per geladen kWh bij Deelnemende Shell Recharge Laadstations gedurende de Promotie
Periode zoals vermeld in artikel 3.3 hieronder.

3.2. De Promotie kan geactiveerd worden door Deelnemers door in de Shell Recharge-app
(gepersonaliseerde) code(s) in te voeren en de instructies die door of namens de Promotor
worden verstrekt op te volgen. De codes zijn persoonlijk en mogen niet aan derden verstrekt of
beschikbaar gemaakt worden.

3.3. De promotionele korting zoals omschreven in artikel 3.1 is beschikbaar voor Deelnemers vanaf
de datum waarop de Promotie geactiveerd wordt tot 23:59 CET op 31 december 2022
(“Promotie Periode”).

3.4. Nadere gegevens van de Deelnemende Shell Recharge Laadstations zijn beschikbaar in de
Shell Recharge-app.

3.5. De promotionele korting zoals omschreven in artikel 3.1 zal zichtbaar zijn op het laadpunt
preview- en het laadpunt informatiescherm in de Shell Recharge-app.

3.6. Als een Deelnemer het e-mailadres in zijn/haar Bolt account wijzigt gedurende de Promotie
Periode, zal zijn/haar Promotie worden gedeactiveerd vanwege veiligheidsredenen. Zolang de
Deelnemer blijft voldoen aan de criteria zoals opgenomen in artikel 2, kan de Deelnemer het
aanbod opnieuw activeren door contact op te nemen met de Shell Recharge Solutions
klantenservice (customerservice@shellrecharge.com).
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4. Overige bepalingen
4.1. Als om welke reden dan ook een onderdeel van deze Promotie niet kan worden uitgevoerd

zoals gepland, kan de Promotor naar eigen goeddunken de Promotie op elk gewenst moment
annuleren, stopzetten, wijzigen of opschorten.

4.2. De Promotor en zijn gelieerde ondernemingen en partners zijn niet aansprakelijk voor enig
verlies (inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving),
kosten of schade die wordt geleden (al dan niet voortvloeiend uit nalatigheid van een persoon)
in verband met deze Promotie, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die niet wettelijk
kan worden uitgesloten (inclusief persoonlijk letsel, overlijden en fraude) in welk geval die
aansprakelijkheid beperkt is tot het wettelijk toegestane minimum.

4.3. Als zich een handeling, omissie, gebeurtenis of omstandigheid voordoet die buiten de redelijke
invloed van de Promotor valt en die de Promotor belet deze Promotievoorwaarden na te leven,
is de Promotor niet aansprakelijk voor het niet of te laat nakomen van zijn verplichtingen.

4.4. De Promotor kan deze Promotievoorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken
aanpassen of aanvullen.

4.5. Als bepalingen van deze Promotievoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden
geacht, heeft dit geen invloed op of heeft dit geen invloed op de volledige voortzetting en de
rest van de bepalingen.

4.6. Door deel te nemen aan deze Promotie gaan Deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan
deze Promotievoorwaarden.

4.7. Op deze Promotievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en zullen eventuele
geschillen exclusief voorgelegd worden aan de rechtbank van Amsterdam, Nederland.
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