Formulár „Prehľad Akceptačných miest Obchodníka“
* ak zostane pole nevyplnené, platia údaje zo zmluvy
** povinné polia iba pri elektronických produktoch
*** vypĺňa zástupca UpDJ

Produkt
JK EJK AQ CH

RE ME

BF

RK

Kód

Produkty:
JK Stravovacia poukážka
EJK Elektronická stravovacia poukážka

Názov

AQ Nápojová poukážka
CH Darčeková poukážka

Adresa akceptačného miesta
kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail *

RE Poukážka UpRelax
ME Poukážka UpMédical

BF Benefitová karta Up
RK UpRekreácia

Vlastník
terminálu** TID**

IdCRM***

Kód kategórie:
(vyberáte kategóriu, ktorá najviac vystihuje dané akceptačné miesto)
STRAVOVANIE
1 teplé jedlo s polievkou
2 teplé jedlo bez polievky
3 potravinové reťazce
4 studené jedlo – malé potraviny
5 mäso/údeniny
6 ostatné (snackbary, lahôdky)
7 veľkoobchody
CESTOVANIE
11 apartmány
12 cestovné kancelárie
13 hotely
14 chaty
15 iné
16 obytné autá, karavany
17 penzióny
18 priváty

DARČEKY
21 bývanie a záhrada
22 darčeková predajňa
23 darčekový mix
24 domáce potreby
25 domáci miláčikovia
26 elektro a PC
27 hudobniny
28 kvetinárstvo
29 nákupné centrá
30 supermarket
31 športové vybavenie
32 zdravá výživa a doplnky stravy
KNIHY A MULTIMÉDIÁ
41 hry a multimédiá
42 knihy

KRÁSA
51 drogéria
52 parfuméria
53 starostlivosť o telo
KULTÚRA
61 divadlo a kino
62 hrady a zámky
63 koncerty, festivaly a iné podujatia
64 múzeá a galérie
MÓDA
71 klenoty, bižutéria a doplnky
72 oblečenie
73 obuv a galantéria

PRE DETI
81 detské centrá
82 detské tábory
83 hry a hračky
84 školské potreby
85 všetko pre ratolesti
ŠPORT
91 fitness centrá
92 lyžiarske strediská
93 plavárne a kúpaliská
94 pohybové aktivity
95 prenájom športových potrieb
96 športové haly a štadióny
VZDELÁVANIE
101 jazyky
102 školenia a kurzy

WELLNESS
111 kúpele
112 masáž
113 rehabilitácia
114 sauna
115 soľná jaskyňa
116 wellness centrum
ZÁŽITKY
121 adrenalín
122 pre gurmánov
123 zoo a zábavné parky
ZDRAVIE
131 lekáreň
132 medicínske centrum
133 očná optika
134 zdravotné pomôcky

