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Cadhoc vám doporučíme v případě, že chcete dát svobodu obdarovanému 
v tom, co si za svůj výkon koupí. Je pouze na něm, zda služby či zboží.
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Cadhoc může mít dle vašich požadavků libovolnou nominální hodnotu. 
Na každou obálku je možné uvést jméno zaměstnance nebo poukázky lze 
opatřit vaším logem či adresou. 
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Každý zaměstnanec může vstoupit do Můj Up a využívat atraktivní slevy 
našich vybraných partnerů k nákupům na e-shopech. Pro vstup do Můj Up 
stačí, když zaměstnanec naskenuje QR kód z libovolné poukázky nebo se 
zaregistruje na www.mujup.cz/mojeslevy.

#

#

#

 Dárková poukázka: Cadhoc je nejoblíbenější dárková 
poukázka, která umožňuje obdarovanému výběr zboží 
nebo čerpání služeb zcela podle jeho přání.

	 Daňově	výhodný:	Cadhoc nepodléhá u zaměstnance 
zdanění. Nevztahují se na něj odvody na sociální a zdravotní 
pojištění až do výše 2 000 Kč ročně na zaměstnance.

	 Motivace	obchodních	partnerů: Vhodné pro podporu 
prodeje, pro věrnostní programy a soutěže pro zákazníky.

Cadhoc



VOLEJTE NEBO NAPIŠTE

Up Česká republika s. r. o.

 +420 241 043 111

 obchod@upcz.cz

KDE NÁS NAJDETE

 Zelený pruh 1560/99

 140 00 Praha 4

 www.upcz.cz

PŘÍKLAD	ÚSPORY	PRO	ZAMĚSTNAVATELE	A ZAMĚSTNANCE

Radost
pro každý den

JAK	TO	CELÉ	FUNGUJE?

Objednám 
poukázky

V aplikaci Up si 
objednám mnou 

vybrané poukázky. 
Můžou být i na jméno 

zaměstnance.

Vyrobeno  
do dvou dnů

Vaši objednávku 
zpracujeme 

a vyrobíme u nás 
v ČR do dvou 

pracovních dnů.

Přijde mi e-mail
Potvrdíme vám, 
že objednávka je 

na cestě a odešleme 
číslo zásilky pro 

sledování on-line.

Dostanu balíček
Objednané poukázky 
doručí Česká pošta 
na vámi zvolenou 

doručovací adresu.

Jsem v pohodě
Zaměstnanci si 

užívají všech výhod 
poukázek Up ČR.

Svým zaměstnancům můžete přilepšit penězi – navýšit plat anebo jim dáte benefity od nás.
Spočítejte si, která z těchto dvou možností vyjde lépe.

SROVNEJTE	DVĚ	VARIANTY odměna k platu 
2 000 Kč

Cadhoc 
2 000 Kč

Zaměstnavatel zaplatí: 2 676 Kč 2 380 Kč

Zaměstnanec dostane: 1 480 Kč 2 000 Kč

Zaměstnavatel uspoří: 0 Kč 296 Kč

Zaměstnanec dostane navíc: 0 Kč 520 Kč

Výpočet je nastaven na příspěvek v hodnotě 2 000 Kč. 

CHCETE	VĚDĚT	VÍC?	PŘEJDĚTE	DO ON-LINE
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PODÍVEJTE SE 
NA VIDEO	O TOM, 
CO	CADHOC	UMÍ

SPOČÍTEJTE	SI	 
SVOJI	SLEVU 

NA DANI

CHCETE	VĚDĚT,	JAK	
JE	TO	S LEGISLATIVOU	

CADHOC?

ZÍSKEJTE	EXKLUZIVNÍ	
SLEVY	S	APLIKACÍ 

MŮJ	UP


