Coca-Cola výdejní kantýna
KDE SE ZAREGISTRUJI?
Registrace probíhá online na našem webu www.freshandtasty.cz
pod firemní kantýnou Coca-cola – výdejní kantýna
www.freshandtasty.cz/cz/firmy/coca-cola-vydejni-kantyna
Tlačítko „Registrace“ najdete v hlavní nabídce.

KDE SE PŘIHLÁSÍM DO WEBCARE?
Přihlásit se můžete taktéž na našem webu
www.freshandtasty.cz/cz/firmy/coca-cola-vydejni-kantyna.
Stačí jen kliknout na tlačítko „Přihlášení“ a budete přesměrováni do webové správy účtu
(Webcare), kde zadáte e-mail a heslo z registrace.

CO VŠE NA WEBCARE NAJDU?
Ve webcare je možno objednávat obědy a odhlašovat obědy.
V sekci menu je zobrazena nabídka jídel na zvolené období.
Můžete si zde měnit předobjednané jídlo nebo si ho zrušit, případně lze i jídlo doobjednat.
Obědy je možné změnit či odhlásit nejméně 48 hodin předem online.
Každou středu bude zveřejněno menu na následující týden.
Doporučujeme objednávku jídel na celý týden dopředu.

JAK SI NABÍT VAŠI PŘÍSTUPOVOU KARTU?
Vaši přístupovou kartu spárujeme s Vámi vytvořeným účtem. Kartu lze nabít v jídelně hotovostí,
platební kartou či stravenkami nebo přes platební bránu ve webcare viz níže.
Pro externí zaměstnance máme připravené náhradní karty.

JAK SI NABÍT KONTO PŘES PLATEBNÍ BRÁNU PO PŘIHLÁŠENÍ DO WEBCARE:
1. Klik na jméno
2. Klik na „Vklad na konto“
3. Napsat vkládanou částku
4. Klik na „Vložit“
5. Přesměrovaní na platební bránu
6. Vyplnění údajů o platební kartě
7. Klik na „Zaplatit“
8. Kontrola vkladu – klik na „Historie transakcí“
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JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ PŘÍSTUPOVÉ KARTY?
• neprodleně ztrátu karty nahlašte e-mailem cocacola@zatisigroup.cz nebo telefonicky
734 184 184 či osobně v jídelně
• kartu ihned zablokujeme, abychom předešli případnému zneužití
• až dostanete od zaměstnavatele novou kartu, stačí si ji v jídelně aktivovat
• externím pracovníkům, kteří používají našekarty, vydáme novou kartu za poplatek 50 Kč

POTŘEBUJI PORADIT
V případě, že je Vám něco nejasného, obraťte se, prosím, na floor manažerku jídelny,
ráda Vám pomůže vše vyřešit.
Romana Maláčová
Floor manager
+420 734 184 184
cocacola@zatisigroup.cz
www.freshandtasty.cz

