
Limitovaná
ponuka 
od 1. 1. do 28. 2. 2021

Pri objednávke stravovacej karty alebo lístkov  
Ticket Restaurant® od Edenred ste navyše 
v hre o skvelé ceny pre seba a svojich zamestnancov.

• kávovar v hodnote 500 €
• pitný režim na 3 mesiace v celkovej hodnote 300 €
• 3× ovocný deň v celkovej hodnote 150 €
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S nami máte 
3 mesiace bez 

poplatkov

Stravovacia karta Ticket Restaurant® 

a užívajte si jej výhody:
• 3 mesiace bez poplatku*
• karty zdarma
• doručenie zdarma

alebo

Stravné lístky Ticket Restaurant® 
pre milovníkov tradičných riešení:

3 mesiace bez poplatku*

Objednajte stravovanie pre seba a svojich zamestnancov počas prvých 
dvoch mesiacov roka a získajte ďalší štvrťrok bez poplatkov.

Vyberte si možnosť, ktorá vám viac vyhovuje.
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Inovatívne spôsoby platieb za obed prostredníctvom 
Google Pay™, Apple Pay alebo cez SMS  
v prevádzkach, kde nie je platobný terminál, je 
hračka. Karta Ticket Restaurant® zvládne všetko.

Využite limitovanú ponuku a objednajte stravovanie pre seba a svojich zamestnancov online 
na www.rychlaobjednavka.sk alebo telefonicky na čísle 02 5070 7223.

Čerešnička na torte moderného životného štýlu 

Rozhodujete sa, ktoré riešenie 
je pre vás lepšie? 

Porovnajte si ich výhody. 

Edenred riešenia denne uľahčujú život a pomáhajú 
vytvárať z pracovného sveta lepšie miesto pre všetkých. 

Karta
Ticket Restaurant®

Stravné lístky
Ticket Restaurant®

Zľava z poplatku na 3 mesiace

Karta zdarma

Doručenie zdarma

Inovatívne mobilné platby                                       

Bezplatná 24/7 klientska zóna

Bezplatný online účet na správu objednávok

Bezplatná aplikácia Edenred Benefity

*Poplatkom sa rozumie Poplatok za sprostredkované Stravovacie služby 
podľa platného Sadzobníka odmeny a poplatkov.

Podmienky získania zľavy: Objednávka stravného v podobe stravných lístkov alebo karty  
Ticket Restaurant® v čase od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021 prostredníctvom www.rychlaobjednavka.sk alebo 
telefonicky na čísle 02 5070 7223. 3-mesačná zľava z poplatku začne plynúť v mesiaci marec, apríl a máj.

Ponuka platí od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021.
Ponuka sa vzťahuje na nových klientov Edenred.
Viac informácií o ponuke nájdete na www.edenred.sk


