
JSEM ZAMĚSTNANEC A CHCI SI VYBÍRAT Z VÍCE RESTAURACÍ, 
MÍT PŘEHLED O ZŮSTATKU V MOBILU A CHOVAT SE EKOLOGICKY. 

eStravenka

Všechny
stravenky 
na jedné

kartě



ELEKTRONICKÉ
STRAVENKY
Seznamte se s novou kartou, vydávanou společně s Master-
card a  pečujte společně s  námi o  životní prostředí. Přináší 
moderní, bezpečné, praktické, rychlé, ekologické a administ-
rativně nenáročné řešení na bázi stravenek. Karta vám vydrží 
pět let a umožní vám platit jak kontaktně, tak i bezkontaktně.

PLATÍ DO

NO CASH ACCESS

eStravenka

00/00

5224 0712 3456 7890

MIRKA STRAVENKOVÁ
UP ČESKÁ REPUBLIKA

VÝHODY ESTRAVENKY 
PRO ZAMĚSTNANCE

Najdu si 
provozovnu

široká síť restaurací 
přijímajících kartu 

Mastercard

nový vyhledávač 
restaurací a obchodů

Přidám si  
svoji oblíbenou

dejte nám vědět 
o oblíbené restauraci, 
přes aplikaci Můj Up

oslovíme ji a přidáme 
do naší sítě

Vše mám 
v mobilu
mám přehled  

o svém zůstatku 
i transakcích

Up připravuje platbu 
Google a Apple pay



?JAK
ZAPLATIT
ESTRAVENKOU

01	 BEZKONTAKTNĚ

	Æ přiložením eStravenky
	Æ denní limit pro všechny transakce je 800 Kč

02	 KONTAKTNĚ

	Æ se zadáním PIN kódu
	Æ denní limit pro všechny transakce je 800 Kč

03	 PŘIPRAVUJEME	MOBILNÍ	PLATBY

	Æ přiložením mobilního telefonu zaměstnance 
k platebnímu terminálu

#

#

#

eStravenka je přijímána 
ve stravovacích zařízeních 
označených nálepkou s tímto 
symbolem bezkontaktní platby.



JAK SPRAVOVAT
ESTRAVENKU
V MŮJ UP

Před prvním použitím karty je potřeba, abyste se přihlásil do počítačové verze Můj Up a vyzvedl si PIN 
k eStravence a tím kartu aktivoval. 

Vstupte do  digitálního světa prostřednictvím aplikace 
Můj Up, která vám umožní snadnou správu vaší eStra-
venky. Na úvodní obrazovce máte na první pohled vše 
potřebné. Vidíte aktuální zůstatek na  kartě, jednoduše 

najdete své útraty a nabití. Zároveň si vyhledáte restau-
raci, kam byste rádi na oběd. Je jedno, zda se přihlašujete 
do počítačové verze nebo z  mobilu, přihlašovací údaje 
jsou pořád stejné.



ČÍSLA,	NA KTERÝCH	NÁM	ZÁLEŽÍ

SKUPINA	UP,	DŘÍVE	CHÈQUE	DÉJEUNER

Poskytuje profesionální služby a řešení v oblasti poukázkových a karetních systémů.

ZÁRUKA	KVALITNÍ	SPOLUPRÁCE

Cílem skupiny Up je svými produkty i službami 
uspokojovat očekávání společností, firem i jednotlivců 
v oblasti sociální politiky a služeb a zároveň se angažovat 
v oblasti společenské zodpovědnosti. Všechny její služby 
jsou certifikovány normou kvality ISO 9001:2008.

MEZINÁRODNÍ	PŮSOBENÍ

Společnost vznikla v roce 1964 ve Francii a aktuálně 
působí ve 29 zemích, například v Belgii, Brazílii, 
Bulharsku, České republice, Francii, Itálii, Maroku, 
Mexiku, Moldávii, Německu, Polsku, Portugalsku, 
Rumunsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Turecku…

8 000
spokojených klientů

36 000
provozoven

24
let zkušeností

310 000
uživatelů



Up Česká republika, s.r.o.

Zelený pruh 1560/99, Praha 4

+420 241 043 111

www.estravenka.cz 


