
Vyplňte, prosím, tento formulář pro uplatnění Vašich benefitních poukázek společnosti 
Sodexo.

Údaje o Vás

Jméno

Příjmení

email k připsání kreditů (registrovaný email na 
Slevomat, případně email pro vytvoření účtu na 
Slevomat a připsání kreditů)

Telefon

Údaje o zasílaných poukázkách

Typ (název) poukázky*
Hodnota jedné 
poukázky (Kč)

Množství 
poukázek Celková hodnota (Kč)

* vyberte jeden z typů poukázek Vital Pass, Flexi Pass, Relax Pass, Smart Pass, Holiday Pass, Fokus Pass, 
Gastro Pass, Dárkový Pass a Bonus Pass

                ................................................... ...................................................
                                  Datum Podpis zákazníka



Způsob uplatnění poukázek na Slevomat.cz

1) Vytiskněte, vyplňte a podepište formulář pro uplatnění papírových poukázek.

2) Dle zvoleného typu poukázky budou kredity nahrány na povolené kategorie

Typ poukazu Povolené kategorie*
Stravenky Gastro Pass Restaurace a potraviny (mimo bary a alkohol)

Vital Pass
Péče o zdraví, Péče o zuby, Péče o pleť a obličej, 
Zeštíhlující procedury, Estetické zákroky)

Flexi Pass Volný čas, Rekreace

Relax Pass

Klasické relaxační masáže, Sauna a Welness, Solárium, 
Solná jeskyně, Sport, Kultura, Adrenalinové zážitky, 
Aquaparky, Bowling, Fitness, Kino a divadlo pro děti, 
Hrady a zámky s dětmi, Muzea a výstavy pro děti, Sport 
pro děti

Smart Pass Kurzy a Workshopy

Holiday Pass Cestování

Fokus Pass

Cestování, Masáže, Sauna a Welness, Solárium, Solná 
jeskyně, Kino a divadlo pro děti, Hrady a zámky s dětmi, 
Muzea a výstavy pro děti, Sport pro děti, Adrenalinové 
zážitky, Aquaparky, Bowling, Fitness, Kultura, Sportovní 
kurzy

Bonus Pass Všechny kategorie (celý katalog Slevomat)

Dárkový Pass Všechny kategorie (celý katalog Slevomat)

*Přehled a obsah kategorií naleznete na www.slevomat.cz 

3) Poukázky zašlete formou cenného psaní společně s vyplněným formulářem na adresu: 
                 Slevomat.cz - pobočka
                 Benefitní poukázky
                 Pernerova 691/42 
                 186 00 Praha 8 – Karlín

5) Kredity budou na Váš účet připsány do 3 pracovních dní od doručení poukázek. O této skutečnosti budete 
informováni emailem.

Podmínky uplatnění poukázek na Slevomat.cz

1) Za doručení cenného psaní zodpovídá zákazník, do doby podpisu převzetí společností Slevomat. 

2) Zákazník je povinen vyplnit formulář a zaslat jej společně s poukázkami. 

3) Zákazník zodpovídá za platnost, stav a pravost poukázek. Pokud je poukázka falsifikát, je po expiraci nebo 
znehodnocena (roztržená, nečitelná) nebude spol. Slevomat akceptována. V tomto případě budou poukázky 
zaslány zpět zákazníkovi. Společnost Slevomat.cz je povina o této skutečnosti zákazníka informovat na 
kontakt uvedený zákazníkem (email, telefon).

4) Hodnota doručených poukázek bude spol. Slevomat nahrána na uvedený účet (emailová adresa) 
zákazníka, nejpozději do 3 pracovních dní od doručení.

5) Nahrané kredity budou platné na příslušné kategorie dle typu poukázek, definované vydavatelem poukázek.

6) Kredity mají platnost 6 měsíců od nahrání. Kredity nelze směnit za hotovost ani nijak nahradit po skončení 
jejich platnosti.
7) V případě rozdílu hodnoty poukázek na formuláři a hodnoty doručených poukázek je nahrána hodnota 
reálně doručených a přijatých poukázek. Pro případ reklamace zákazníka je proces přebírání a evidence 
poukázek pod kamerovým systémem.
8) Zákazník je povinen překontrolovat hodnotu nahraných kreditů bez zbytečného odkladu a případnou 
reklamaci uplatnit nejpozději do 30 dnů od nahrání kreditů.


