Jedna karta
místo peněženky
plné stravenek

SPOUSTY SLEV V RESTAURACÍCH A OBCHODECH, MODERNÍ
PLATEBNÍ KARTA A DOKONALÝ PŘEHLED DÍKY MOBILNÍ APLIKACI

eStravenka

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

VÝHODY ESTRAVENKY
PRO ZAMĚSTNANCE

Vše pod
kontrolou

Platební karta,
jak ji máte rádi

Dostanete vždy
něco nazpět.

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

Zaplatíte s ní úplně stejně.
I bezkontaktně. A samozřejmě
drží krok s moderními
technologiemi, a tak snadno
zaplatíte i chytrými hodinkami,
nebo telefonem, pomocí Apple
Pay či Google Pay.

Plaťte eStravenkou
u vybraných partnerů
a dáme vám navíc ještě
pořádnou porci slev
od Up partnerů.
Více se dozvíte
přímo v Můj Up.
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JAK ZAPLATIT
ESTRAVENKOU
01

#

BEZKONTAKTNĚ

Æ přiložením eStravenky
Æ žádný denní limit vás neomezuje

02

#

KONTAKTNĚ

Æ se zadáním PIN kódu
Æ žádný denní limit vás neomezuje

03

#

APPLE PAY A GOOGLE PAY

Æ stačí přiložit mobilní telefon k platebnímu terminálu

?
CO ZÍSKÁTE
NAVÍC
01

#

UP CLUB

Æ atraktivní věrnostní program,
kde dostáváte za platby eStravenkou
něco nazpět

02

#

POŘÁDNÁ PORCE SLEV

Æ atraktivní slevové kupony a CASHBACK
Up Plná Peněženka, kde získáte při nákupu
ve vybraných e-shopech peníze zpět

03

#

ČAS S KOLEGY

Æ pozvání na oběd, posílání plateb mezi
zaměstnanci s eStravenkami
Æ pochvaly ve formě krátkých vzkazů

Naše partnerské restaurace a obchody
poznáte podle samolepky Stravenka
na dveřích.

04

#

MŮJ ZAMĚSTNAVATEL

Æ novinky a služby, které pro vás
zaměstnavatel připravil
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JAK SI SPRAVOVAT
ESTRAVENKU
V MŮJ UP

Vstupte do digitálního světa prostřednictvím motivační
platformy Můj Up, která vám umožní snadnou správu
vaší eStravenky. Už na první pohled vidíte vše potřebné.
Aktuální zůstatek na kartě i všechny své útraty a nabití.

Zároveň si vyhledáte oblíbenou restauraci, kam byste rádi
na oběd a rovnou do ní můžete kolegu pozvat. A pokud
vám některý z kolegů přinesl oběd, můžete mu za něj zaplatit přímo na jeho eStravenku a také mu za to poděkovat.

Před prvním použitím karty je potřeba přihlásit se do počítačové verze Můj Up a vyzvednout PIN
k eStravence. Tím se karta i aktivuje.
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ČÍSLA, NA KTERÝCH NÁM ZÁLEŽÍ

8 000

od 1995

36 000

310 000

spokojených firem

na českém trhu

restaurací a obchodů

uživatelů

SKUPINA UP, DŘÍVE CHÈQUE DÉJEUNER
Poskytuje profesionální služby a řešení v oblasti zaměstnaneckých benefitů s cílem péče o zdraví zaměstnanců, jejich
spokojenost a z ní plynoucí loajalitu.

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…
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Up Česká republika, s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, Praha 4
+420 241 043 111
obchod@upcz.cz
www.eStravenka.cz

