
PROCEDUR| DE LUCRU

Anex\ la contractul de afiliere cu societatea _____________________________________________________________________________

din data de ____/____/________.
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se perforeaz\!

NU 
se lipesc!

NU 
se pliaz\!

NU 
se capseaz\!

P\stra]i codul de
bare intact!

ANEXA 2

Prezenta anex\ a fost semnat\ ̀ n 2 exemplare originale, câte una pentru fiecare parte, ast\zi ____/____/________.

www.edenred.ro

Unitate AFILIAT|: 
Reprezentant: .............................................

Semn\tura [i [tampila: ..............................

....................................... EDENRED ROMANIA SRL
Reprezentant: .............................................

Semn\tura [i [tampila: ..............................

Accepta]i tichetele Ticket Junior® ca modalitate de plată, numai dacã aceste tichete sunt 

intacte [i con]in toate elementele de securitate.

Completa]i borderoul de rambursare  dup\ model, apoi expedia]i-l, împreun\ cu tichetele, pe adresa societ\]ii 
noastre. Tichetele pot fi trimise fie prin po[t\, în plic, cu confirmare de primire [i valoare declarat\, fie prin curier, la centrul 
nostru de colectare, solicitând semn\tura de primire.

Ticket Junior®

Centru de colectare: Calea {erban Vod\ nr. 133, sector 4, Bucure[ti, Tel.: 021 301 33 11, Fax: 021 301 33 44

ATEN}IE! Tichetele Ticket Junior®

Unitatea afiliat\ se angajeaz\:
a) s\ nu aplice la acceptarea tichetelor sociale pentru gr\dini]\ ca mod de plat\ nicio 

majorare de pre]uri fa]\ de cele ̀ ncasate de obicei ̀ n numerar
b) s\ nu acorde rest ̀ n numerar la acceptarea tichetelor sociale pentru gr\dini]\
c) s\ completeze pe verso-ul fiec\rui tichet social pentru gr\dini]\ data primirii [i s\

aplice semnul distinctiv propriu
d) s\ nu accepte la plat\ tichete care poart\ pe verso semnul distinctiv al altei unit\]i afiliate

Verifica]i autenticitatea tichetelor Ticket Junior® cercetând elementele de securitate:
a) Pictogram\ termoreactiv\: culoarea roz dispare temporar în apropierea

unei surse de c\ldur\
b) Element de securitate tactil, cuvântul “Ticket” este embosat (imprimat în

relief)
c) Anul pentru care a fost emis tichetul
d) Codul de bare unic
e) Seria numeric\ a tichetului, imprimat\ de societatea emitent\
f) Pe verso textul este imprimat ̀ n ̀ ntregime cu cerneal\ fluorescent\ care

î[i schimb\ culoarea în cazul fotocopierii
g) Band\ metalic\
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