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V priebehu septembra 2020 začíname
postupne vydávať poukážky s novým
ročníkom 2021, ktoré sú platné do
31. decembra 2021.

DOLEŽITÉ informácie k preplateniu poukážok:
• ročník 2020 je potrebné zaslať na preplatenie do 31. januára 2021,
• ročník 2021 je potrebné zaslať na preplatenie do 31. januára 2022,
• poukážky označiť pečiatkou akceptačného miesta, ktorá nesmie

zasahovať do čiarového ani číselného kódu,
• skontrolovať neporušenosť čiarového a číselného kódu.

Hologram
Dvojfarebný metalický prúžok
s presne umiestnenými
holografickými motívmi
a transparentnými plochami.

Mikrotext
Text z mikropísma sa pri
tlači/kopírovaní rozkladá
do bodov a stáva sa
nečitateľným.

UV VLÁKNA
Syntetické vlákna červenej
farby v hmote papiera,
žiariace na žlto pod UV
lampou.

Termoreaktívna
farba
Zmenou odtieňa
reaguje na teplo ľudskej
ruky alebo dychu.

Pravý horný roh kupónu predstavuje objednávkovú
časť. Slúži pre účely stravovacích zariadení,
v ktorých je potrebné jedlo objednať deň vopred.
Jedálny kupón je platný aj po odstrihnutí
objednávkovej časti.

Farba reagujúca
na mince
Po „škrtnutí“ mincou
sa objaví zreteľná
tmavá čiara.

Guilloche
spojitá líniová kresba.
Reprodukciou na
kopírke sa linky rozložia
do tlačových bodov.
Kontrola: Vizuálna pod
lupou.

Guilloche
Spojitá líniová kresba,
ktorú nie je možné
kopírovať.
Sútlačová
značka
Zložený tvar tlačený
z oboch strán.

Tlač vektorovej
grafiky
v plynulom prechode
2 farieb.

Mikroperforácia
identifikovateľná
priehľadnosťou alebo
hmatom.

Zmenou vizuálu, ochrannými prvkami a obmedzením
platnosti chránime poukážky proti falzifikácii.

Reflexná farba s UV fluorescenciou
– pod UV lampou svieti a je obtiažne reprodukovateľná
kopírkami a tlačiarňami výpočtovej techniky.

Benefitné poukážky 2022
Skupina benefitných poukážok – UpCadhoc, UpRelax, UpMédical a UpVacances –
má odlišnú grafiku a farebnosť. Ochranné prvky sú zhodné s prvkami na stravovacej
poukážke UpDéjeuner okrem sútlačovej značky, ktorá je iná.

Benefitné poukážky ročníka 2022
majú 2-ročnú platnosť – od ich vydania
v roku 2020 do 31. decembra 2022.
Na preplatenie je potrebné ich doručiť
najneskôr do 31. januára 2023.

Tel.: 02/32 55 35 33
E-mail: partneri@up-slovensko.sk
www.up-slovensko.sk

Sútlačová značka
Zložený tvar tlačený
z oboch strán.

meníme dizajn našich
produktových log:

Vzory všetkých poukážok
nájdete na webe
up-slovensko.sk >
Produkty >
Platné poukážky
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