DŮLEŽITÉ! TENTO DOPIS SI PROSÍM USCHOVEJTE!
Níže uvedené informace jsou nutné pro první přihlášení do vašeho Sodexo osobního účtu
a pro vaši identifikaci při blokaci karty či pro případnou reklamaci!

Vážená paní / Vážený pane,
právě v rukou držíte kartu Multi Pass CARD od společnosti Sodexo Benefity.
Multi Pass CARD je karta, na které můžete mít obě platební karty od Sodexo pohromadě – Gastro Pass CARD pro platby
za stravování a kartu Flexi Pass CARD pro platby za volnočasové aktivity. Přestože platíte jednou kartou, platba je
vždy automaticky stržena ze správného účtu. Multi Pass CARD funguje jako standardní platební karta, zaplatíte s ní na
platebních terminálech a na telefonech či tabletech s platební aplikací Sodexo.
1. POTVRZENÍ PŘEVZETÍ KARTY
A) Mám Cafeterii
POKUD VÁM KARTU PŘEDAL ZAMĚSTNAVATEL
Nemusíte převzetí karty nijak potvrzovat a pokračujte k aktivaci karty.
POKUD VÁM KARTA PŘIŠLA NA SOUKROMOU ADRESU
Potvrďte převzetí karty v Cafeterii kliknutím na „Aktivovat kartu“ v záložce Kartový účet a zároveň v osobním
účtu www.sodexo-ucet.cz.
B) Nemám Cafeterii
POKUD VÁM KARTU PŘEDAL ZAMĚSTNAVATEL
Nemusíte převzetí karty nijak potvrzovat a pokračujte k aktivaci karty.

POKUD VÁM KARTA PŘIŠLA NA SOUKROMOU ADRESU
Potvrďte její převzetí v osobním účtu www.sodexo-ucet.cz. Potvrzení proveďte pro oba účty – Gastro Pass
i volnočasový účet.
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2. AKTIVACE KARTY
A) Vaše první platba musí být pro obě karty kontaktní,
aby došlo k aktivaci obou karet
To znamená, že kartu je nutné při placení zasunout do terminálu.
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B) V dalším kroku si zvolte a zadejte vlastní čtyřmístný PIN,
který si dobře zapamatujte
Tento PIN bude sloužit pro ověřování plateb v případě, že po vás platební přístroj
bude PIN vyžadovat. PIN můžete zvolit stejný pro obě karty nebo pro každou jiný.

Detaily o použití a další podrobné informace
o kartě naleznete v přiloženém letáku.
Prosím, věnujte těmto informacím pozornost.
Přejeme vám mnoho zábavy s benefity od Sodexo
a pohodlné placení s vaší novou kartou Multi Pass CARD.
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Za tým Sodexo
Daniel Čapek
Generální ředitel
Sodexo Benefity

