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Prvá Stravovacia karta v mobile

Pri platení za obedy ponúkame nové šikovné riešenie, prinášajúce 

komfort pre ľudí. Na obed stačí ísť už iba s mobilom a zaplatiť 

jeho priložením k POS terminálu. Jednoduchosť stravovacích 

kariet tak posúvame opäť o úroveň vyššie. Ide o technologickú 

novinku - aplikáciu Stravovacia karta v mobile. K dispozícii 

bezplatne na Google Play. 

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu 

„Stravovacia karta v mobile“ 

Zadajte aktivačný kód do otvorenej mobilnej 

aplikácie

Priložte stravovaciu kartu zozadu k mobilu 

alebo zadajte PIN kód

Plaťte jednoducho za obedy 

Na obed stačí ísť len s mobilom

Platba priložením mobilu 

k POS terminálu 

Možná aktivácia do viacerých mobilov

Prehľad o zostatku na karte 

Bezplatná aplikácia

Stravovacia karta DOXX

Mobil Android s technológiou NFC

Aktivačný kód 

(k dispozícii v online účte 

držiteľa stravovacej karty 

na www.doxxlistky.sk)

PostupVýhody Predpoklady používania

Stravné lístky 

v papierovej podobe

Elektronické stravné lístky 

na stravovacej karte

Elektronické stravné lístky 

na Stravovacej karte v mobile

Forma Papierové lístky
Elektronické stravné lístky 

na karte

Elektronické stravné lístky 

na karte v mobile 

Nosič
Najčastejšie zbalené 

v personalizovanej obálke

Personalizovaná 

stravovacia karta

Stravovacia karta nahratá 

v aplikácii v mobile s NFC

Získanie Osobne vo firme
Automaticky 

dobitím ONLINE

Automaticky 

dobitím ONLINE

Prehľad transakcií x
K dispozícii v účte držiteľa

na www.doxxlistky.sk

K dispozícii v účte držiteľa

na www.doxxlistky.sk

Prehľad o zostatku x

Informácia o zostatku k dispozícii 

na www.doxxlistky.sk, v aplikácii, 

v emailovej notifikácii a na účtenke

Informácia o zostatku k dispozícii na 

www.doxxlistky.sk, v aplikácii v mobile, 

v emailovej notifikácii a na účtenke 

Bezplatný ONLINE účet držiteľa
na www.doxxlistky.sk

x
Možnosť zmeny PIN
Prevod na inú kartu

Prehľad o zostatku a transakciách
Rôzne nastavenia

Možnosť zmeny PIN
Prevod na inú kartu

Prehľad o zostatku a transakciách
Rôzne nastavenia

Pri strate Nie je možná ochrana
Možnosť blokácie karty a zmeny 

PIN kódu na stravovacej karte

Možnosť blokácie karty a zmeny 

PIN kódu na stravovacej karte

Porovnanie
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