
UŠETŘETE 
SE SODEXO 
NA POPLATCÍCH

„S nejnižšími poplatky 
od Sodexo teď nakupuji 
chytře na plac 
i do kuchyně.“

Ušetřete na poplatcích
Své tržby ze stravenek Sodexo nyní můžete výhodně 
převést k dodavatelům z naší sítě a nakoupit tak 
suroviny, vybavení do provozovny nebo benefity 
pro své zaměstnance.

Více informací najdete na stránkách 
sodexo.cz/nejnizsipoplatky.

Alice, 
majitelka kavárny

Poplatky  
z proplácení 
stravenek od

0 %

poplatek 0 %* poplatek 0 %* poplatek 2,5 %* poplatek 4,8 %*



Ušetřete na poplatcích
Převeďte si své finanční prostředky z papírových i elektronických stravenek Sodexo 
k vybraným dodavatelům z naší sítě a snižte tak své poplatky z proplácení až na 0 %. 

 
Alza.cz  
Zaregistrujte se na www.alza.cz/sodexo.
 
MAKRO – dvoufázová 
Založte si svou MAKRO kartu 
na www.makro.cz/zadost-o-registraci, poté 
vyplňte registrační formulář Oznámení 
o novém MAKRO customer number, které 
naleznete v Partnerském portálu Sodexo 
na www.sodexo-ucet.cz v sekci Ke stažení 
nebo na www.sodexo.cz/nejnizsipoplatky. 
Vyplněný formulář odešlete k nám do Sodexo.

Proplácení stravenkové karty Gastro Pass CARD 
Přes ProfiKosik.cz, Slevomat.cz, Alza.cz můžete své prostředky proplácet již 
1× týdně, u MAKRA 1×, nebo dokonce 2× týdně. Nastavení provedete ve svém účtu 
v Partnerském portálu Sodexo na www.sodexo-ucet.cz, na zákaznické lince Sodexo, 
v Zákaznickém centru Sodexo nebo se svým obchodním zástupcem. Požadavek 
na změnu frekvence je nutné provést nejméně 5 pracovních dnů před koncem 
zúčtovacího období. 

Proplácení papírové stravenky Gastro Pass  
Papírové stravenky doručte osobně do Zákaznického centra Sodexo nebo poštou 
na oddělení centrálního vyplácení Sodexo. Ke stravenkám přiložte výčetku, 
kde zaškrtnete možnost proplácení u vybraného dodavatele a uvedete potřebný 
identifikační údaj:

ProfiKosik.cz – SAP ID / číslo smlouvy  
Slevomat.cz – registrační e-mail 
Alza.cz – SE číslo 
MAKRO – MAKRO customer number

S Gastro Pass CARD možnost týdenní frekvence proplácení.

Vybraní dodavatelé

Registrace
 
ProfiKosik.cz  
Zaregistrujte se na www.profikosik.cz. 
 
Slevomat.cz – dvoufázová 
Registrujte se na www.slevomat.cz. 
Pokud máte u Sodexo registrovaný email, 
na tento si zřiďte registraci u Slevomat. Poté vyplňte 
registrační formulář Oznámení o registraci 
u Slevomat.cz, který naleznete v Partnerském 
portálu Sodexo na www.sodexo-ucet.cz v sekci 
Ke stažení, nebo na www.sodexo.cz/nejnizsipoplatky. 
Vyplněný formulář odešlete k nám do Sodexo.

Sodexo Benefity 
Radlická 2, 150 00  Praha 5

Infolinka: 233 113 435 
po–pá 8.00 – 17.00

info.partner@sodexo.com
www.sodexo-ucet.cz www.sodexo.cz

*Kompletní ceník proplácení a detailní informace najdete na www.sodexo.cz/nejnizsipoplatky. 

poplatek 0 %* poplatek 2,5 %* poplatek 4,8 %*poplatek 0 %*


