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V čem vám aplikace pomůže?

Jak aplikaci nainstalovat a jak do ní přidat kartu?

Kolik mám na kartě prostředků?

Kde nakupovat?

Jak se dozvím o nejzajímavějších novinkách?

Dozvím se, co se s kartou děje?
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2 Po spuštění si v menu aplikace můžete přidat 
kartu – Správa karet. Pro přidání karty nebudete 
potřebovat nic, vyjma karty samotné. Aplikace 
bude žádat sériové číslo karty (zadní strana karty – 
10místné číslo) a poslední 4 čísla PAN (16místné 
číslo na přední straně karty).

Podle vašeho operačního systému telefonu  
si můžete aplikaci zcela zdarma stáhnout  
v Google Play, nebo App Store.

Kartu máte nyní přidánu a vidíte disponibilní  
zůstatek i nejbližší akceptační místa v okolí.

Proč čas od času nezkusit nějakou novou restauraci nebo nový zážitek? 
Nejen v tomto případě vám pomůže mobilní aplikace Edenred. Mějte 
nad svým účtem maximální kontrolu a stáhněte si ji zdarma pro Android 
nebo iOS a připojte se k desetitisícům uživatelů nejrozšířenější a nejlépe 
hodnocené aplikace na trhu.

Stačí si aplikaci otevřít a ihned uvidíte svůj disponibilní zůstatek – je 
zobrazen hned pod kartou. Navíc máte k dispozici stručnou historii 
posledních transakcí – vše pohodlně a na dosah.

Podle vaší polohy vám aplikace nabídne nebližší provozovny, kde 
můžete zaplatit svou kartou – nebo si můžete vyhledat konkrétní 
provozovnu a zjistit, zda zde kartu využijete. K dispozici máte nejen 
mapu, ale také seznam partnerských provozoven v okolí.

Aplikací vám budeme posílat informace, pokud získáme nového 
partnera, kde budete moci svou kartou platit. Tyto notifikace lze 
v menu aplikace snadno vypnout.

Největší výhodou naší aplikace je to, že máte absolutní 
přehled o provedených i neprovedených transakcích. 
V případě, že vám bude platba vaší kartou zamítnuta, 
ihned se dozvíte důvod – pošleme vám do systému vašeho 
telefonu notifikaci, ve které stručně vysvětlíme, proč 
k zamítnutí transakce došlo. Pokud vám byla karta odcizena 
a neoprávněně použita k placení, dozvíte se to opět jako 
první, a to díky zprávě o proběhlé transakci. Tyto notifikace lze 
v menu aplikace snadno vypnout. 

TIP
Aplikace je určena jen pro telefony, které  
mají své účty vedeny v České republice –  
pokud máte svůj účet pro stahování a nákup 
aplikací vedený jinde, aplikaci si bohužel  
nenainstalujete.

https://apps.apple.com/cz/app/edenred/id1027278758?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.eman.ticketka&hl=cs

