eStravenka
Peníze na účtě
do dvou dnů

STAČÍ KLASICKÝ PLATEBNÍ TERMINÁL, PENÍZE MÁTE NA ÚČTĚ
OPRAVDU RYCHLE A UŽ NIKDY NEBUDETE ZTRÁCET ČAS
POČÍTÁNÍM PAPÍROVÝCH STRAVENEK.

eStravenka

ELEKTRONICKÉ
STRAVENKY
eStravenka funguje stejně jako klasická platební karta
od Mastercard. Její provoz je jednoduchý a stačí k tomu
běžný platební terminál.
Peníze vám na účet přijdou do 2 dnů od platby a to bez jakýchkoliv starostí navíc. Transakce máte v jednom reportu
společně s ostatními platbami kartou a k vašemu zařazení
do systému stačí jen mít číslo obchodníka.

eStravenka
NO CASH ACCESS

5224 0712 3456 7890
PLATÍ DO

MIRKA STRAVENKOVÁ
UP ČESKÁ REPUBLIKA

00/00

VÝHODY ESTRAVENKY
PRO PARTNERY

Peníze mám
do dvou dnů

Velká
úspora času

Stačí platební
terminál

Karta Mastercard
zpracuje platby rychleji,
než sestavíte třetí
polední menu.

Stravenky nemusíte
sbírat, počítat, ani posílat
k proplacení. Znáte to,
minutka k minutce…

eStravenka je
od Mastercard. Díky tomu
funguje jako jiné platební
karty. Osvědčený recept.

JAK
PŘIJÍMAT PLATBY
ESTRAVENKOU

?
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#

BEZKONTAKTNĚ

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

KONTAKTNĚ

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

03

#

GOOGLEPAY

Æ stačí přiložit Android zařízení k platebnímu
terminálu
Æ Apple Pay připravujeme

Naše partnerské restaurace
a obchody poznáte podle této
samolepky.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET
V EXTRANETU VÁM UMOŽNÍ
Æ správu vašeho profilu v on-line
vyhledávači provozoven
Æ sledovat všechny transakce jednotlivě,
pokud spravujete víc provozoven
Æ kontrolu a správu faktur

800
Platba
kartou

Peníze
do dvou dnů

On-line
přehled

Platba až
nakonec

platba kartou
je vždy krytá
a maximální výše je
800 Kč na den

na peníze
nemusíte
zbytečně
čekat

všechny
transakce máte
přehledně
v Zákaznické zóně

víc než měsíc
máte všechny
prostředky
u sebe

JAK
ESTRAVENKA
FUNGUJE?

ČÍSLA, NA KTERÝCH NÁM ZÁLEŽÍ

8 000

25

36 000

310 000

spokojených firem

let zkušeností

restaurací a obchodů

uživatelů

SKUPINA UP, DŘÍVE CHÈQUE DÉJEUNER
Poskytuje profesionální služby a řešení v oblasti poukázkových a karetních systémů.

ZÁRUKA KVALITNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ PŮSOBENÍ

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.

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…

Up Česká republika, s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, Praha 4
+420 241 043 111
www.estravenka.cz

