
Jaké novinky tento systém přináší?

Stravu si budete moci objednat přes mobilní aplikaci, webový prohlížeč nebo 
na prezenčním místě = terminálu (v jídelně nemocnice v Rýmařově) a to již od 25. 3. 2022. 
Podmínkou pro objednání obědů v novém systému je předchozí vklad na novém účtu.

Podrobný návod, jak stravu objednávat naleznete na druhé straně tohoto informačního letáčku.

Princip objednávek je stejný, rozdíl opro� stávajícímu objednacímu systému je především 
ve vizuální podobě stránek a aplikace.

OD 1. 4. 2022 PŘECHÁZÍ NEMOCNICE AGEL PODHORSKÁ NA 

NOVÝ CENTRÁLNÍ STRAVOVACÍ SYSTÉM

!Změní se také přihlašovací údaje, které pro přihlášení do aplikace používáte. 
Nové přihlašovací údaje obdržíte od vedení stravovacího provozu na požádání v jídelně!

Vydávání obědů bez čipu nebude možné. Čipy, které používáte k vyzvednu� obědu či objednání 
obědů přes terminál, zůstávají stejné.

ÚHRADA STRAVNÉHO
- Pro ak�vaci nového účtu centrálního stravovacího provozu je nutné provést prvotní vklad,
  a to v termínu od 23. 3. do 30. 3. 2022. Cena za následné objednávky bude, jako doposud, 
  automa�cky odečtena z vašeho vkladu.
 - Není se čeho obávat, nevyužitá částka za měsíc březen 2022, která vám zůstala na předchozím účtě, 
  vám bude automa�cky převedena na účet nového centrálního stravovacího systému ihned 
  po měsíčním zúčtování (tzn. během následujícího kalendářního měsíce = v dubnu).
- Vklad na stravné je možno provést hotově nebo kartou u vedoucí stravovacího provozu.

TERMÍNY OBJEDNÁVEK 
- Obědy je možné objednat či odhlásit na všední dny od pondělí do pátku nejpozději do 6:00 hodin 
  na daný den a na víkendy a svátky nejpozději v pátek do 9:00 hodin.  
- Neodhlášený a nevyzvednutý oběd automa�cky propadá a strávníkovi se z účtu odečte stravné 
   v plné částce, jako za oběd vydaný.

VYZVEDNUTÍ OBĚDU
- Doby pro vyzvednu� objednaného obědu jsou stejné, jako doposud, to znamená:
  ve všední dny od 11:30 do 13:00 hodin, o víkendu a ve svátky od 11:00 do 11:45 hodin. 

PRO VYDÁNÍ OBĚDU JE NEZBYTNĚ NUTNÉ POTVRDIT SVŮJ ODBĚR ČIPEM! 


