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A következőkben bemutatjuk 
2020-ban forgalomban lévő 
kártyáinkat és utalványainkat. 

Elfogadóhelyi partnereink 
számára minden évben számos 
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2014-ben bevezetésre került az Edenred Ajándék- és Bevásárló utalvány 
elektronikus kártyás megoldása, amely teljesen átrendezte a béren kívü-
li juttatási piacot. Azóta több kivitelben is forgalomba kerültek kártyáink, 
melyekre nem szükséges külön szerződést kötnie, egyetlen szerződéssel 
minden kártyánkat elfogadhatja (kivételt ez alól csak az egyedi esetek és 
a SZÉP kártya képeznek).

A kártya használata nemcsak a munkáltatók és munkavállalók, hanem 
az elfogadóhelyi partnerek dolgát is megkönnyíti; nincs több plusz munka 
az utalványok gyűjtésével, tárolásával, számolásával és visszaküldésével!

2014 óta már kártyás kivitelben is. 
Haladjon a korral, legyen Ön is kártyás elfogadónk! 
Ügyfeleink 95%-a már kártyán adja munkatársainak 
és partnereinek juttatásait!

Edenred Magyarország Kft.  
1134 Budapest, Váci út 45. • Tel.: (+36 1) 413 5410 
bevaltok-hu@edenred.com • www.edenred.hu

Amennyiben még nem kártyás elfogadóhelyünk és 
rendelkezik POS terminállal, lépjen be hálózatunkba. 
Szerződéskötés az alábbi elérhetőségeken:
(+36 1) 413 5410, bevaltok-hu@edenred.com



Jelenleg több, mint 250 000 kártyánkat használják Magyarországon. 
A kártyákra feltöltött összeg átlagosan évi 180 000 Ft.
Ugye már Ön is fejben számol? Hogyan tudná ezeket a vásárlókat üzletébe vonzani?  
A mi tippünk jól bevált és egyszerű.

Adjon kedvezményeket Edenred kártyabirtokosoknak, vonzza magához őket 
és üzlete forgalma akár 25-30%-kal is nőhet.

•  Kártyabirtokosainknak a kedvezményeket dedikáltan mobil applikációnkon keresztül juttatjuk el, offline 
kuponjainkat direkt a munkahelyekre visszük, ahol a kollégákhoz azonnal eljut. 

•  Ön választhat többféle kupon között: nyomtatott vagy online, esetleg mindkettő!  
Egyszeri, szezonális vagy állandó? Kupon vagy rendszeres kedvezmény?

•   Ha sok kérdés maradt, hívjon minket, kollégáink segítenek eldönteni. 

Keresse meg az Önnek és vásárlóinak leginkább vonzó megoldást!
Örömmel várjuk a kedvezményt adók körében!



Az Edenred bemutatja  
a Juttatási kártyák új generációját!
Juttatási kártyáink olyan újratölthető mastercard kártyák, melyen a magyaror-
szági vállalatok bérként adózó juttatást adhatnak dolgozóiknak. Minden juttatá-
si kártyánk 4 jegyű PIN kóddal rendelkező, chipes, névre szóló, dombornyomott 
mastercard kártya. Ezüst és Arany Juttatási kártyánkat a cafeteria rendszerekben 
megszokott, meghatározott termékkörökre használhatják fel kártyabirtokosaink. 
Platina kártyánkat korlátozás nélkül használhatja minden magyarországi POS ter-
minálon, ezen felül készpénzfelvételre is alkalmas.

Önnek, mint elfogadóhelynek ezzel kapcsolatban nincs teendője, hiszen a kibo-
csátó Edenred Magyarország Kft. technikai rendszereiben automatizáltan szabá-
lyozza a termékköröket és a kártyák elfogadhatóságát. 



Edenred Szép Plusz kártya
Egy új SZÉP kártya a piacon,  
ami valóban pluszt ad!

2019-ben az Edenred Magyarország, 25 éves cafeteria 
tapasztalatára támaszkodva és a törvény adta lehetőséggel  
élve Széchenyi Pihenő kártyát bocsát ki.

Az új SZÉP Plusz kártya azonban már felkészült a legújabb digitális 
technológia kihívásokra és chipkártya formában kerül kibocsátásra. 
Egy sor további fejlesztés is szolgálja majd mind a felhasználók, mind 
az elfogadóhelyek kényelmét (mobilapplikáció, Extranet felületek, 
térképes kereső).

Komoly előnyt jelent, hogy a POS terminálon való fizetés azonnali 
bevételt eredményez elfogadóhelyeinknél.

Csatlakozzon hálózatunkhoz, munkatársaink várják megkeresését!
Tel: (+36 1) 413 5410  E-mail: bevalto.szepkartya@edenred.com
Csatlakozás online, saját regisztráció és belépés rendszerünkbe:  
https://edenredelfogadohely.hu

Ne feledje, a juttatások szakértője 2020-ban is az Edenred.
Szerződjön velünk és vonzza magához a kártyafelhasználókat állandó kedvezményekkel!



Az új Edenred Szép Plusz kártya  
egy kicsit többet adunk a már megszokottnál

A használatot mobil applikáció segíti, ahol felhasználóink kényelmesen 
követhetik egyenlegüket és láthatják költéseiket, akár zsebenként is.

•  POS terminálon egyszerű és biztonságos fizetésre alkalmas zseb választással.
•  chippel és akár egy érintéssel működik.
•  online felületen is elfogadható, előlegfizetésre vagy akár a teljes összeg 

kiegyenlítésére.
•  készpénzfelvételre nem alkalmas.
•  egyszerű és gyors elektronikus számlázással működik az elfogadó helyek felé.
•  elfogadóhelyi megjelenést biztosítunk listás és térképes keresőnkben is.



 Egy érintéses kártya 
 a papír utalvány  
      számlálgatása helyett!
Bemutatjuk Komfort Kártyánkat, ami „zöldebb” 
megoldás  és kiváló alternatívája utalványainknak!

Mi az Edenrednél 25 éve elkötelezett hívei vagyunk az újításnak és 
a digitalizációnak. Csaknem tíz éve azon dolgozunk, hogy a papír 
utalványokat a piacon egyszerű és jól kezelhető kártya váltsa fel. 
Legfrissebb termékünk a Komfort kártya, melyet büszkén mutatunk 
be, mint a papír utalványok lehetséges alternatíváját.

Kényelmes minden elfogadóhelynek, hiszen a papír utalványok érvénytelenítése, számlálása, beküldése helyett 
a POS terminálon akár egy érintéssel működik,  az összeg pedig azonnal az elfogadóhelynél realizálódik.

Elfogadóhelyeink megkötött Edenred kártyás szerződése a Komfort kártyára is érvényes változatlan feltételekkel. Kér-
jük azonban, hogy üzletei dolgozóit tájékoztassa időben az új termék elfogadásáról!

Legfontosabb tudnivalók:
•  chip-es és paypass-os fizetésre alkalmasak, 4 jegyű PIN kódos biztonsággal
•  anonim kártyák, azaz a felhasználó neve nem szerepel rajtuk (mivel csak kisebb összegű feltöltésre alkalmasak)
• csak szerződött elfogadóhelyi hálózatunkban használhatók, akár online fizetésre is

Edenred Elfogadóhelyi Csapata
T: +36 1 413 5410   •   E: bevaltok-hu@edenred.com   •   W: www.edenred.com



Edenred Cafeteria Kártyák
Korábban kibocsátott cafeteria kártyáink a kártya lejárati idején 
belül érvényben vannak és a rajtuk lévő összeg is felhasználhatók.

Az elfogadás biztonságát a Mastercard háttér garantálja. 

Önnek, mint elfogadóhelynek ezzel kapcsolatban nincs teen-
dője, hiszen a kibocsátó Edenred Magyarország Kft. technikai 
rendszereiben automatizáltan szabályozza a termékköröket és 
a kártyák elfogadhatóságát.

Edenred
Bevásárló kártya

Edenred
Ezüst kártya Edenred

Arany kártya



Edenred Ajándékutalvány
A következőkben bemutatjuk ajándékutalványa-
inkat, amelyek felhasználhatóság szempontjából 
egy bővebb és egy szűkített felhasználhatóságú 
terméket jelentenek. 

Korábban is forgalomban lévő, szélesebb kör-
ben elkölthető és már jól ismert ajándékutalvá-
nyunk 2019 augusztusától 2020. december 31-ig 
érvényes. 

Ezek a termékek továbbra is felhasználható-
ak a Ticket Compliments Top Premium vagy 
Edenred emblémával jelölt üzletekben, élelmi-
szer, melegétel, műszaki és lakberendezési cikk, 
háztartási cikk, szépségápolás, gyógyszer, uta-
zás, szállás, üdülés, könyv, kultúra és szórakozás, 
sport, ruházat vásárlására. Értékükből készpénz 
nem adható vissza.

Állunk szíves rendelkezésére!

Edenred Magyarország Kft. Elfogadóhelyi Csoport
+36 1 413 5410 bevalto-hu@edenred.com www.edenred.hu



 1.  Vízjel: az utalvány papírján a fény felé fordítva EDENRED 
felirat és a cég logója látható 

 2.  ICRI: érmével kaparásra előtűnik az ábra
 3.  Dombornyomás: TICKET felirat (nem nyomtatott, hanem 

domború)
 4.  Hőfolt: Edenred monogram logo, mely meleg hatására 

elhalványodik 
 5.  H betű mögött optikailag változó tulajdonságú festék 

rész, amely a rátekintés szögétől függően változó színű.

 6. Jegysorszám
 7. Érvényesség
 8. Névérték
 9. Mikroírás
 10. Vonalkód mező: kérjük, ne írjon rá!
 11.  Érvénytelenítés helye, kérjük beváltás után lepecsételni!
 12.  Narancs színű felirat, amely UV lámpával megvilágítva 

fluoreszkál

A le nem pecsételt, vagy sérült vonalkóddal ellátott utalványok beváltását az Edenred Magyarország Kft. megtagadhatja.
Az utalvány alapszíne kék. Kérjük, csak azt az utalványt fogadja el, amely a biztonsági elemek mindegyikét tartalmazza, formai 
és tartalmi szempontból azonos az ábrákkal, és az utalvány hátoldalát más beváltóhely bélyegzőjével még nem látták el! 
A 2020. december 31-ig érvényes lebélyegzett utalványokat 2021. január 31-ig váltjuk vissza.
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Az utalvány biztonsági elemei



Edenred Ajándékutalvány 
hideg- és melegétel  
felhasználhatósággal
Bemutatjuk a 2019 augusztusában forgalomba kerülő új 
utal ványunkat, mely 2020. december 31- ig érvényes. Új, 
szűkített felhasználási körű utalványunk megjelenési for-
májában megegyezik a korábbi ajándékutalványunk-
kal, ám felhasználási körét kizárólag hideg- és melegétel 
vásárlására tettük lehetővé. 

Figyelem! Ezeket az utalványokat az „Ajándékutalvány” 
elnevezés alatt a termékkör megjelölésével különböz-
tetjük meg a szélesebb felhasználási körű ajándék-
utalványoktól. 

Utalványbirtokosaink az Edenred matricával ellátott üz-
letekben hideg- és melegétel termékkörre költhetik el 
utalványaikat, kérjük, ne felejtse el jól látható helyre ki-
tenni Edenred matricánkat. 

Biztonsági elemei, vonalkódja, hátoldala és megjelené-
se megegyeznek az Edenred Ajándékutalványon már 
megszokottal. Értékükből készpénz nem adható vissza. 
200, 300 és 500 Ft-os címletekben kerülnek forgalomba.

Állunk szíves rendelkezésére!

Edenred Magyarország Kft. Elfogadóhelyi Csoport
+36 1 413 5410 bevalto-hu@edenred.com www.edenred.hu


