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OBĚDY A BENEFITY LZE PLATIT NOVĚ
IPHONEM
Edenred přináší držitelům karet Ticket Restaurant® a
Edenred Benefits snadný, bezpečný a rychlý způsob
placení s Apple Pay.
Majitelé iPhonů mohou svým mobilním telefonem nově zaplatit i za obědy a benefity. Digitální
platbu Apple Pay v Česku jako první firma v oboru nově nabízí společnost Edenred. iPhonem
tak mohou nyní platit majitelé karet Ticket Restaurant® a Edenred Benefits. Edenred, který je
světovou jedničkou v předplacených benefitech, se tak zařadil do první vlny společností, jež
platby Apple Pay v Česku zavedly.

Ticket Restaurant® a Edenred Benefits jsou úspěšné a zavedené značky stravenkových a
volnočasových karet společnosti Edenred. Digitální platby prostřednictvím těchto karet uvedl
Edenred ve spolupráci se společností Mastercard jako první v České republice a rovněž jako
první ode dneška také zavádí platby pomocí Apple Pay. Díky tomu se držitelé karty mohou
rozhodnout, zda chtějí za oběd či volnočasové aktivity zaplatit kartou, pomocí mobilu nebo
třeba hodinkami. Platby přes Apple Pay lze provádět ve všech provozovnách, kde přijímají
platební karty Ticket Restaurant® či Edenred Benefits a kde jsou vybaveni bezkontaktním
terminálem, kterých je v České republice více než 90 %.
K Apple Pay patří neodmyslitelně špičkové zabezpečení a ochrana. Když platíte s Apple Pay,
číslo karty se neuloží ani v zařízení, ani na serverech Apple. Místo čísla karty se přiřadí jedinečné
číslo účtu zařízení, které se zašifruje a bezpečně uloží na čipu ve vašem zařízení. Každá
transakce se autorizuje pomocí jedinečného jednorázového dynamického zabezpečovacího
kódu.
„Prudký nárůst uživatelů stravenkových karet, kteří využívají právě mobilní platby, svědčí o tom,
že si lidé placení mobilem za oběd velmi oblíbili. Používání těchto karet je rychlé, jednoduché
a bezpečné a majitelé iPhonů mají ode dneška možnost svým telefonem za obědy a benefity
zaplatit,“ řekl Michal Čarný, Director, Business Development společnosti Mastercard pro
Českou republiku, Slovensko a Rakousko.
„Apple Pay představuje další milník naší komplexní strategie digitalizace pro rok 2019, jehož
dosažením jsme se stali jednou z prvních společností a v nebankovním sektoru dokonce první
v České republice, která umožní mobilní platby zařízením Apple. Jsme přesvědčeni, že s Apple
Pay nabízíme zákazníkům skutečně přidanou hodnotu, jelikož platby mobilními zařízeními jim
usnadní život. Až půjdou na oběd nebo do kina, bude jim stačit jen jejich iPhone nebo hodinky
iWatch s peněženkou Apple Wallet a zaplatí zcela jednoduše, rychle a bezpečně,“ říká Nicolas
Eich, generální ředitel společnosti Edenred CZ.
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Nastavení Apple Pay je jednoduché a uživatelé budou moci i nadále využívat všech dalších
výhod karty. V obchodech funguje peněženka Apple Wallet v iPhonu SE, iPhonu 6 i v novějších
modelech a v hodinkách Apple Watch.

▬▬
Edenred je celosvětovou jedničkou v oblasti transakčních řešení pro firmy, zaměstnance i obchodníky. V roce 2017
převýšil objem obchodů 26 miliard eur, přičemž 78 % připadalo na digitální formáty. Všechna tato řešení, ať už využívají
mobilní telefony, online platformy, karty nebo papírové poukázky, dávají zaměstnancům větší kupní sílu, firmám
pomáhají s optimalizací nákladů a smluvním partnerům zase přinášejí další byznys.
Portfolio je založeno na třech hlavních oblastech činnosti:

zaměstnanecké výhody (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings a další),

řízení firemních nákladů (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Empreserial atd.),

doplňková řešení, jako jsou korporátní platby (Edenred Corporate Payment), incentivy a odměny (Ticket
Compliments, Ticket Kadéos) a veřejné sociální služby.
Skupina spojuje jedinečnou síť 44 milionů zaměstnanců, 770 000 firem a veřejných institucí a 1,5 milionu smluvních
partnerů.
Akcie společnosti jsou kotovány na burze Euronext Paris a jsou součástí indexu CAC Next 20. Edenred působí ve
45 zemích světa s téměř 8 000 zaměstnanci.
Loga a další obchodní značky a názvy uvedené v této tiskové zprávě jsou ochranné známky společnosti Edenred, S.A.,
jejích dceřiných společností či třetích stran. Jejich používání k obchodním účelům bez předchozího souhlasu majitelů
je zakázáno.

▬▬
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