Obchodní sdělení

Nová emise poukázek Šek Servis
Up Česká republika 2018
Poukázky 2018 jsou platné od září 2017
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Poukázky Up Česká republika jsou chráněny bezpečnostními prvky
na špičkové úrovni. Naleznete je na zadní straně letáku a slouží
k případné kontrole pravosti poukázky. Pokud poukázka neobsahuje
uvedené prvky, není platná a nebude akceptována k proplacení.
Jak můžete odevzdávat
poukázky Šek Servis?
V prodejnách MAKRO
V prodejnách MAKRO lze hodnotu vrácených
poukázek okamžitě použít na nákup zboží.
Více informací na www.sek-servis.cz.
» Varianta 1: Při splnění interních podmínek MAKRO
bude partnerovi částka připsána během několika
minut na jeho účet MAKRO, z něhož může okamžitě
platit své nákupy.
» Varianta 2: Při splnění interních podmínek MAKRO
může partner odevzdat poukázky v rámci rozvozu
společnosti MAKRO a částka bude standardně
připsána do čtyř dnů na jeho účet MAKRO.

Poštou
Formou cenného psaní zašlete poukázky na adresu
naší společnosti Up Česká republika, Zelený pruh
1560/99, 140 00 Praha 4.

Osobně
Poukázky můžete odevzdat osobně v sídle společnosti
i na všech pobočkách po celé ČR.
Seznam naleznete na www.upcz.cz.

Jak připravit poukázky k proplacení?
» Poukázky znehodnoťte orazítkováním zadní strany.
» Nezasahujte do čárového kódu.
» Jednotlivé poukázky srovnejte jedním směrem.
» Nesešívejte ani neslepujte jednotlivé poukázky k sobě.
» Poukázky s různými letopočty lze vracet současně.
» Poukázky nesmějí být poškozeny.
Upozornění: Na přední straně poukázky se může vyskytnout logo
či text našich obchodních partnerů. Platnost poukázky tím není
ovlivněna.
Žádáme naše obchodní partnery, aby dle ustanovení VOP
poskytovali zákazníkům při platbách poukázkami stejné
podmínky, jako u ostatních plateb.

Kdy končí platnost
a proplácení těchto poukázek?
Platnost poukázek končí 31. 12. 2018. Poukázky
Šek Servis 2018 budou propláceny až do 20. 1. 2019.
POZOR! Poukázky platné do 31. 12. 2017
proplácíme pouze do 20. 1. 2018!

Máte dotaz?
V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností volejte klientské
oddělení Up Česká republika,
telefon (v době od 8 do 17 hodin): +420 241 043 111.

» Vizuál poukázek v tiskové podobě naleznete ke stažení na www.upcz.cz a na www.sek-servis.cz.
» Vzory poukázek jsou k dispozici na našich pobočkách.

Up Česká republika s.r.o. | Zelený pruh 1560/99 | 140 00 Praha 4 | Tel: 241 043 111 | E-mail: info@upcz.cz | www.upcz.cz

Bezpečnostní prvky
Poukázka Šek Servis
Up Česká republika 2018
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Přední strana:
1

  Mikroperforace – tvar Up lze identifikovat

Zadní strana:
1

průhledem či hmatem.
2

  Soutisková značka – průhledem lze

přechodu dvou barev.
2

zkontrolovat celistvý tvar loga Up.
3

4

  Guilloche – spojitá liniová kresba.
Reprodukcí na kopírce se linky rozloží
do tiskových bodů.

  Mikrotext – text z mikropísma se při tisku
na kopírce rozkládá do tiskových bodů a jeho
čitelnost je tak omezena. Kontrolu lze provést
vizuálně pod lupou.

  Tisk grafiky v plynulém

3

  UV fluorescenční barva – zobrazí se
pod UV lampou v jiné barvě a je obtížně
reprodukovatelná kopírkami a tiskárnami.

  UV Vlákna – syntetická vlákna umístěná
ve hmotě papíru: okem neviditelná žlutá vlákna
pod UV lampou zřetelně září a jsou viditelná
i červená vlákna.

5

  Termoreaktivní barva – reaguje na lidské
teplo. Dotykem nebo dechem barva dočasně
mění odstín do oranžova.

6

  Hologram – dvoubarevný metalický pruh
s přesně umístěnými holografickými motivy
a transparentními plochami.

» Vizuál poukázek v tiskové podobě
naleznete ke stažení na www.upcz.cz.
» Vzory poukázek jsou k dispozici
na našich pobočkách.
» Seznam najdete na www.upcz.cz.
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