
FKSP Edenred 
Card a Apple Pay
Jednoduše, rychle,
bezpečně

Užijte si všechny benefity mobilních plateb s Apple Pay. Placení 
mobilem je velmi jednoduché, bezpečné a na oběd můžete 
vyrazit jen se svým iPhonem nebo Apple Watch.

TIP
Mějte kompletní přehled o své kartě díky  
mobilní aplikaci Edenred - ke stažení  
zdarma v App Store nebo Google Play. 

Apple Pay můžete používat hned na několika zařízeních – na 
iPhonu (z řady 6 a novější, iPhone SE) a Apple Watch (spárované 
s iPhonem z řady 5 a novější). V aplikacích a na internetu můžete 
platit i s iPadem (iPad Pro, Air, mini 4 a mini 3).

Žádnou aplikaci stahovat nemusíte. Stačí 
si otevřít aplikaci Wallet, kterou už máte 
automaticky nainstalovanou v telefonu, 
a přidat do ní kartu Edenred.

Na iPhonu – otevřete aplikaci Wallet a klikněte na tlačítko .
Na Apple Watch – otevřete aplikaci Apple Watch ve svém 
iPhonu a vyberte Watch & Apple Pay a potom klikněte na 
„Přidat kreditní nebo debetní kartu“.

Na iPadu – otevřete Nastavení, kde vyberte Wallet & Apple Pay, 
a potom klikněte na „Přidat kreditní nebo debetní kartu“.

Na Macbooku Pro – otevřete si Předvolby systému a vyberte 
Wallet & Apple Pay a potom klikněte na „Přidat kartu“.

Kartu si můžete vyfotit a tím se vám automaticky načtou 
karetní údaje. Ovšem samozřejmě je můžete zadat i manuálně. 
Posledním krokem je ověření karty pomocí aktivačního kódu, 
který vám přijde do e ‑mailu.

Kartu si nastavte jako výchozí tak, že otevřete Nastavení, kliknete 
na „Wallet & Apple Pay“ a nastavíte si FKSP Edenred Card.

Apple Pay je bezpečná a rychlá cesta, jak platit 
v obchodech, aplikacích a na internetu.
Pokud máte iPhone s Face ID, tak 2x stiskněte boční 
tlačítko, pohlédněte na obrazovku a přiložte zařízení 
u terminálu. Pokud máte Touch ID, tak přidržte iPhone 
u terminálu se svým prstem na Touch ID.
Pro placení Apple Watch 2x stiskněte boční tlačítko 
a přiložte hodinky k terminálu.

Podívejte se na www.edenred.cz,  
kde najdete všechny informace,  
které potřebujete.

Co potřebujete?

Jak stáhnout aplikaci?

Jak přidat kartu?

Jak platit s Apple Pay?

Potřebujete více informací?
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http://www.edenred.cz
https://apps.apple.com/cz/app/edenred/id1027278758?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.eman.ticketka

