eStravenka
Jedna karta
místo peněženky
plné stravenek

SPOUSTA RESTAURACÍ A OBCHODŮ, MODERNÍ PLATEBNÍ KARTA
A DOKONALÝ PŘEHLED DÍKY MOBILNÍ APLIKACI.

eStravenka

ELEKTRONICKÉ
STRAVENKY
Chcete místo papírových stravenek platební kartu od Mastercard?
Svět bude zelenější a pro vás všechno snadnější. S kartou můžete
platit kontaktně, bezkontaktně i pomocí Google Pay. A k tomu
máte mobilní a desktopovou aplikaci, která vám dá dokonalý
přehled o útratách i zůstatku.

eStravenka
NO CASH ACCESS

5224 0712 3456 7890
PLATÍ DO

MIRKA STRAVENKOVÁ
UP ČESKÁ REPUBLIKA

00/00

VÝHODY ESTRAVENKY
PRO ZAMĚSTNANCE

Vše pod
kontrolou

Jedna karta
místo stravenek

Přehledný
vyhledávač

V mobilní aplikaci
máte přehled o svém
zůstatku i platbách.
Díky tomu víte, jestli si
můžete dát i dezert.

eStravenka funguje
jako klasická platební
karta. I bezkontaktně.
V Google Pay a brzy
i v Apple Pay. PÍÍÍP.

Restaurace a obchody,
kde eStravenka platí,
najdete na webu
i v aplikaci. Tak co to
dneska bude?

JAK
ZAPLATIT
ESTRAVENKOU

?
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#

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

#

POMOCÍ GOOGLE PAY

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

Naše partnerské restaurace
a obchody poznáte podle této
samolepky.

JAK SPRAVOVAT
ESTRAVENKU
V MŮJ UP

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

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

Před prvním použitím karty je potřeba přihlásit se do počítačové verze Můj Up a vyzvednout PIN
k eStravence. Tím se karta i aktivuje.

ČÍSLA, NA KTERÝCH NÁM ZÁLEŽÍ
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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

