Kam papír
nemůže...
Jak na on-line platby
na e-shopech.

Edenred Card = Více možností placení
• Můžete nakupovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
• Neřešíte otevírací dobu nebo uzavření kamenných provozoven
• Zaplatíte on-line prostřednictvím standardních platebních bran e-shopů

Jak nakupovat na e-shopech?
• V e-shopu si vyberte službu/zboží a pokračujte až k zadání způsobu
platby. Zde vyberte platbu kartou Mastercard, popř. platbu kartou
Edenred, a dokončete nákup obvyklým způsobem.

Kde najdu e-shopy přijímající
platby kartami Edenred
Ve vyhledávači provozoven na edenred.cz/vyhledavac-provozoven
vyberte v sekci FILTR u volby EDENRED CARD buď Ticket Restaurant,
nebo Edenred Benefits – podle toho, zda chcete uplatnit na e-shopech
své stravenkové, nebo volnočasové prostředky. Po kliknutí na POTVRDIT
VÝBĚR se zobrazí odkaz SEZNAM E-SHOPŮ.
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Kde zaplatím kartou Edenred Benefits
Card a volnočasovou peněženkou
Edenred Benefits na Edenred Card

Vybraní partneři přijímající platby volnočasovou peněženkou:

• Karta Edenred Benefits Card a volnočasová peněženka Edenred
Benefits na Edenred Card je akceptována aktuálně u více než
200 partnerských e-shopů
• Denní limit na volnočasové peněžence je 40 000 Kč
• Kompletní seznam partnerů najdete v mobilní aplikaci Edenred nebo
po přihlášení do vašeho kartového účtu na edenred.cz .

Jak postupovat při
on-line nákupu
Vyberte si návod pro on-line platbu, který potřebujete.

jak nakupovat
na Slevomat.cz

jak nakupovat
na ehotel.cz

jak platit na
Rekola.cz

Kde zaplatím kartou Ticket Restaurant
Card a stravenkovou peněženkou na
Edenred Card

Vybraní partneři přijímající platby stravenkovou peněženkou:

• Karta Ticket Restaurant Card a stravenková peněženka
Ticket Restaurant na Edenred Card je akceptována aktuálně u
více než 100 partnerských e-shopů
• Kompletní seznam partnerů najdete v mobilní aplikaci Edenred
nebo po přihlášení do vašeho kartového účtu na edenred.cz .

Jak postupovat při
on-line nákupu
Vyberte si návod pro on-line platbu, který potřebujete.

jak nakupovat
na Košík.cz

jak nakupovat
na Rohlik.cz

jak nakupovat
na Dáme jídlo

jak nakupovat
na Slevomat.cz

jak platit
s Qerko

