Stravné lístky DOXX

EMISIA 2022
Predstavujeme novú emisiu stravných lístkov
na rok 2022 a jej ochranné prvky.
Prijímať môžete:
od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2022 (platnosť emisie 2022)
Preplatenie je možné:
od 1. 9. 2021 do 31. 1. 2023 (výkup emisie 2022)
Vážený obchodný partner,
ďakujeme, že využívate služby spoločnosti DOXX - Stravné lístky.
Podľa platnej legislatívy prinášame novú emisiu stravných lístkov,
ktorú môžu užívatelia používať vo Vašich prevádzkach aj naďalej.
Ochranné prvky stravného lístka emisie 2022 nájdete na druhej
strane tohto listu. V prípade, ak potrebujete vzor originálu,
môžete si ho vyzdvihnúť v našich pobočkách alebo kontaktujte,
prosíme, Infoservis na telefónnom čísle 041/500 52 78.

Vstupujeme
do rodiny

Odporúčania
ź Vo svojej prevádzke neakceptujte stravné lístky znehodnotené
farbou, pečiatkou inej spoločnosti, poškodené cez čiarový kód
alebo znehodnotené iným spôsobom – takéto lístky Vám
nebudú preplatené.
ź Pre aktuálnosť Vašich dát nás vždy informujte o zmene Vašich
fakturačných a kontaktných údajov.
ź Sledujte nás na našom webe a sociálnych sieťach, kde nájdete
informácie, dokumenty na stiahnutie, video návody aj súťaže
o zaujímavé ceny.
ź O preplatenie stravných lístkov aktuálnej emisie 2021 môžete
požiadať do 31. 1. 2022 vrátane (rozhoduje dátum prijatia
zásielky na pošte, kuriérom alebo bezpečnostnou službou).

DOXX - Stravné lístky už dávno nie sú
“len” stravenky. Neustále vymýšľame
a vytvárame nové služby a produkty.
Tak prečo byť limitovaný názvom,
ktorý nás dnes už nevystihuje v plnej
miere? Preto sme sa rozhodli vytvoriť
novú značku fpoho, ktorá ich všetky
zastreší.

V Žiline, 20. septembra 2021.

Sme tu pre vás:
041/500 52 78, infoservis@doxx.sk
www.doxxlistky.sk

Ochranné prvky stravného lístka DOXX 2022
Predná strana
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1. Bezpečnostný holografický pásik
aplikovaný na papier stravného lístka
meniaci farebnosť v závislosti od
dopadu svetla.
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2. Bezpečnostný papier s farebnými
vláknami viditeľnými pod UV svetlom.
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4. Logo DOXX a ďalšie grafické prvky
svietiace pod UV svetlom do
oranžova.
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5. Mikrotexty DOXX STRAVNÉ LÍSTKY SÚ
FPOHO s variabilnou veľkosťou.

Predná strana v UV spektre
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3. Pozadie lístka vytvorené jemnými
líniami, ktoré z rôznych dĺžok a tvarov
vytvárajú pozadie makovíc.

6. Priehľadný prvok tvoriaci pri pohľade
do svetla smajlíka fpoho.
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7. Irisový prechod.
8. Čiarový kód.
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Zadná strana
1. Priehľadný prvok tvoriaci pri pohľade
do svetla smajlíka fpoho.
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2. Mikrotexty DOXX STRAVNÉ LÍSTKY SÚ
FPOHO s variabilnou veľkosťou.
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3. Pozadie lístka vytvorené jemnými
líniami, ktoré z rôznych dĺžok a tvarov
vytvárajú pozadie makovíc.
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Stravný lístok obsahuje viacero ochranných prvkov, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva. Z dôvodu
bezpečnosti odporúčame kontrolovať viac ochranných prvkov naraz.

www.doxxlistky.sk

