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Verso-ul tichetului , aşa cum este prezentat mai jos, este destinat exclusiv înscrierii de informaţii
de către unităţile afiliate, care au acceptat ca mod de plată acest tichet.

®Ticket Restaurant

Textul înscris pe această parte
a tichetului de masă Ticket

® Restaurant este imprimat
folosind o cerneală specială,
fluorescentă, care își schimbă
culoarea în cazul în care tichetul
este fotocopiat

Aici se aplică ştampila unităţii
afiliate

APLICAREA ŞTAMPILEI
ESTE OBLIGATORIE!

Vă rugăm să găsiți mai jos descrierea elementelor de securitate ale tichetelor Ticket Restaurant  2017
®pe suport hârtie. Ticket Restaurant  2017 este disponibil la dimensiunea

®

: 128 x 74 mm.

Logo
®Ticket Restaurant

Bandă metalic
verticală

ă

Valoarea nominală în lei (în cifre
și litere), înscrisă de către
societatea emitentă

Pictogram  termoreactiv :
culoarea roz dispare temporar
în apropierea unei surse de
căldură

ă ă

Țara în care este valabil tichetul

Anul pentru care a fost emis tichetul

Codul de bare unic. Nu se scrie și
nu se ştampilează în această zonă

Seria numerică a tichetului,
imprimată de societatea emitentă

Data la care a fost utilizat tichetul de masă,
înscrisă de unitatea afiliată

Reguli privind utilizarea
tichetelor de masă

Element de securitate tactil,
cuvântul “Ticket” este embosat 
(imprimat în relief)

Distribuit de Edenred Romania SRL, Tel.: 021 301 33 11, opţiunea 3, Fax: 021 301 33 44, www.edenred.ro

Nu acceptați la plată tichete care
poartă ştampila unei alte unități
afiliate.
Dubla ştampilare contravine legii
și atrage după sine imposibilitatea
de a rambursa tichetul

Serie de control

Hârtie filigranată
cu înscrisul Edenred

Denumirea, codul fiscal şi numărul
de înmatriculare la Oficiul Registrului
Comerţului ale angajatorului care
acordă salariaţilor tichetele de masă

Data de valabilitate a tichetului

Spaţiu pentru înscrierea numelui,
prenumelui şi codului numeric
personal ale salariatului îndreptăţit
să utilizeze tichetul de masă
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