
BEZPEČNOSTNÍ
PRVKY STRAVENEK
NAŠE STRAVENKA MÁ TYTO ZÁKLADNÍ OCHRANNÉ PRVKY

Od října 2019 jsou stravenky označeny "CZ 2020"
Tyto stravenky je možné uplatnit minimálně do 31. 12. 2020

www.nasestravenka.cz

Na přední straně stravenky je základním motivem nákupní košík a prostřený stůl v restauraci. 
Vpravo nahoře je logo stravenky, vpravo dole je uveden rok platnosti stravenky. Vlevo uprostřed je 
vytištěna hodnota stravenky (číselná i textová interpretace), pod ní jsou vyobrazeny loga Lidl 
a Kaufland. Ve spodní části stravenky je černě vytištěn čárový kód pro použití na pokladnách 
a vpravo od něj je 2D kód ve tvaru čtverce. Stravenka může obsahovat také vytištěné logo obchod-
ního partnera.

Zadní strana je potištěna ochranným rastrem, ve kterém je logo stravenky. Plocha je připravena pro 
důležité bezpečností či obchodní sdělení.

Materiál – papír je přírodní barvy, který nesvítí pod UV, jsou zde ale syntetická vlákna, které jsou 
viditelné pod UV lampou
Hologram – hologramový proužek o šířce 5 mm, ve kterém se střídá logo Lidl + Kaufland
UV barva – žlutá barva reagující na UV světlo, nelze zkopírovat digitálními kopírkami
Reflexní barva oranžová – nelze zkopírovat digitálními kopírkami
Mikropísmo – ochranný prvek v designu
Mincovní barva – barva reagující na kov, po seškrábání mincí se změní na šedou, tento 
ochranný prvek je určen pro obsluhu pro případy, že si není jistá pravostí stravenky
Mikroperforace – ve tvaru kosočtverce s vnitřním kolečkem, lze ji poznat hmatem i zrakem
Průhledová značka – jde o ochranný prvek, který je na přední i zadní straně
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NOVÁ EMISE STRAVENKOVÝCH POUKÁZEK!
JDE O JEDINOU STRAVENKU, KTEROU MŮŽETE ZAPLATIT
V RESTAURACÍCH A PRODEJNÁCH LIDL I KAUFLAND!

www.nasestravenka.cz

Naše stravenky lze uplatnit v široké síti restaurací, jídelen, prodejen rychlého občerstvení
a v prodejnách Lidl a Kaufland po celé České republice. Stravenkami nelze platit alkohol, tabákové 
výrobky a jakékoliv nepotravinové zboží.  

Na přední i zadní straně stravenky najdete ochranné prvky, které slouží ke kontrole pravosti.

Pokud stravenka předložená k zaplacení nemá všechny uvedené ochranné prvky nebo obsahuje 
text „SPECIMEN“, „VZOR“, je proděravěná nebo je jiným způsobem znehodnocená, není platná
a nemůže být akceptována k zaplacení nákupu, ani přijata k proplacení.

Pokud předložená stravenka k zaplacení má poškozený černý potisk, jako je např. platnost či hod-
nota stravenky, může jít o falzifikát s pozměněnými předtištěnými údaji a pokus o podvod.

V případě, že má stravenka nečitelný čárový kód, tak tuto stravenku nepřijímejte pro platbu, není
možné ji technologicky zpravovat a následně proplatit.

Naše stravenky může akceptovat pouze společnost, se kterou má společnost Lidl stravenky v.o.s.
uzavřenou platnou smlouvu o akceptaci této stravenky – jde o našeho obchodního partnera.

Jak mají být stravenky připraveny k proplácení.

Stravenky nesmějí být poškozené a musí mít čitelný velký čárový kód ve spodní části stravenky

Stravenky nesmějí mít prošlou platnost více než jeden měsíc před datem předložení k proplacení

K proplacení mohou být dodány najednou stravenky více nominálních hodnot

Dodané stravenky musí být volně ložené, nesmějí být sešité či lepené k sobě

Stravenky musí být srovnané přední stranou nahoru

Proplácení stravenek se řídí smlouvou o obchodní spolupráci a obchodními podmínkami
pro poskytovatele stravování


