Nová emise poukázky
ASISTENCE PASS 2018
Platí od září 2017
Vážení obchodní partneři,
držíte v rukou informaci o nové emisi poukázky Asistence Pass společnosti Sodexo Pass Česká republika a.s.
Poukázka emise 2018 má stejnou barvu jako emise 2017, ale liší se obrázkem na pozadí.
Náhled a bezpečnostní prvky poukázky naleznete na zadní straně letáku.
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PRO ZARUČENÍ MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTI JSME POUKÁZKU VYBAVILI BEZPEČNOSTNÍMI PRVKY, KTERÉ JSOU
POPSÁNY NA ZADNÍ STRANĚ LETÁKU. POKUD POUKÁZKY NEOBSAHUJÍ TYTO PRVKY, JSOU NEPLATNÉ
A NEBUDOU AKCEPTOVÁNY K PROPLACENÍ.

UPOZORNĚNÍ
Na přední straně se ve středu poukázky může vyskytovat
logo nebo reklama našich obchodních partnerů. Pro
vaši vlastní bezpečnost znehodnoťte poukázku ihned
po jejím přijetí od zákazníka umístěním svého razítka
na zadní stranu do prostoru k tomu určenému („Po přijetí
od zákazníka zde znehodnoťte razítkem.“). Zabráníte tak
jejímu možnému zneužití.

tohoto letáku, nesmí být přijata a nebude smluvním
partnerům proplacena.

Obsahuje-li předložená poukázka razítko jiné provozovny,
razítko „neplatné“, je-li proděravělá či jinak znehodnocená,
obsahuje-li text „VZOR“, „SPECIMEN“, „MINTA“ nebo
pokud neobsahuje některý z uvedených bezpečnostních
prvků nebo provedení některého z bezpečnostních prvků
neodpovídá kvalitě či definici popsané na zadní straně

Společnost Sodexo Pass Česká republika a.s. vydává i další
poukázky, které mají jiné uplatnění než Asistence Pass. Jedná
se o poukázky: Gastro Pass, Relax Pass, Vital Pass, Smart
Pass, Holiday Pass, Flexi Pass, Dárkový Pass, Bonus Pass a
Fokus Pass. Pokud na tyto poukázky nemáte uzavřenu další
smlouvu, nemůžete je přijímat a nemohou Vám být následně
proplaceny spolu s produktem Asistence Pass.

Pokud je na poukázce nečitelný čárový kód, číslo poukázky
či nominální hodnota, poukázku, prosím, nepřijímejte.
Takovouto poukázku nelze z technických důvodu
zpracovat a nebude ji možné proplatit.
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ZÁKLADNÍ OCHRANNÉ PRVKY POUKÁZEK
HOLOGRAFICKÝ PROUŽEK
Holografický proužek vlisovaný do papíru. Při jeho
pozorování pod odlišnými úhly se zobrazuje různobarevný
název společnosti a hvězdičky. Barva hologramu přechází
do fialového, zeleného či stříbrného odstínu. Jde o tzv. flip
‑flap efekt, který se vyznačuje vyšší mírou zabezpečení
holografického proužku.
MIKROPERFORACE
Na pravé straně ve spodní části poukázky se nachází
tzv. mikroperforace, která je rozpoznatelná hmatem
i zrakem. Perforace má tvar okvětního lístku.

REFLEXNÍ BARVA
V horní části přední strany poukázky nad čárovým
kódem je umístěn ochranný prvek reflexní barva.
Jde o vlnovku a kontinuální nápis „sodexosodexosodexo“
v oranžové barvě. Pokud poukázku vložíte pod UV
lampu, prvek bude zřetelně zářit.
UV BARVA
Pokud vložíte poukázku pod UV lampu, zobrazí se
na přední straně viditelné záření v modré reflexivní barvě.
Uprostřed obrázku poukázky se zobrazí sedmicípá
hvězda, jejíž tělo tvoří shluk komplikovaných obrazců.
MIKROPÍSMO

TERMOREAKTIVNÍ BARVA
V pravé části přední strany poukázky se nachází pruh
termoreaktivní barvy. Ta mění svou barvu v závislosti
na teplotě, se kterou přichází do styku. Při pokojové
teplotě má prvek barvu hnědou, při zvyšování teploty
se mění na oranžovou a postupně pak na žlutou.
Pravost prvku můžete ověřit dotykem, případně dechem.
Jinak se bude barva chovat v zimních měsících (tmavší
odstín) a jinak v teplých letních měsících (světlejší
odstíny, oranžová až žlutá).

Sodexo Benefity
Radlická 2, 150 00 Praha 5
Zákaznická linka: 233 113 435
E-mail: info.cz@sodexo.com
www.e-sodexo.cz
www.sodexo-benefity.cz

Je umístěno na přední straně poukázky a obsahuje
název dané poukázky.

