
Věříme, že se službami, které Vám budou v souvislosti s Naší
stravenkou ze strany společnosti BENEFITY a.s. poskytovány, budete i
nadále spokojeni. Společnost BENEFITY a.s. má téměř dvacetiletou
zkušenost s poskytováním zaměstnaneckých výhod v oblastech
sportu, kultury, rekreace, vzdělávání, zdraví či knih a v souvislosti s
koupí Závodu zamýšlí dále rozvíjet a zlepšovat služby Naší stravenky
pro strávníky, včetně rozšíření sítě akceptačních míst. Do budoucna
jsou plánovány též zajímavé nabídky při čerpání jiných
zaměstnaneckých výhod, než jsou stravenky.

S pozdravem,

Lidl stravenky v.o.s.

Vít Pravda, Pavel Stratil
jednatelé Lidl Holding s.r.o.

BENEFITY a.s.

Filip Charvát
člen správní rady

NEMĚNÍ SE: 

Nastavené postupy 
související s
využíváním
stravenek

Uživatelský účet na
portálu
www.nasestravenka.cz

Prostředí a funkce v
mobilní aplikaci 
Naše stravenka 

Síť obchodů, restaurací
a jiných akceptačních
míst 

 

Vážení uživatelé stravenek a webového portálu Naše stravenka,

dovolujeme si Vám oznámit, že k datu 1. října 2021 přešel závod "Naše stravenka společnosti Lidl stravenky
v.o.s. na společnost BENEFITY a.s. Součástí prodeje jsou všechna práva a povinnosti související s využíváním
stravenek a s využíváním webového portálu nebo mobilní aplikace Naše stravenka.

Ujišťujeme Vás, že všechny postupy související s vydáváním, objednáváním a používáním stravenek
zůstávají beze změny. Společnost BENEFITY a.s. převzala webový portál i aplikaci Naše stravenka i všechny 
 vztahy s dodavateli a s akceptačními místy stravenek. Nadále můžete využívat mobilní aplikaci i webový
portál Naše stravenka. Stejně tak můžete využívat stravenky ve stejné síti obchodů, restaurací a jiných
akceptačních místech jako doposud. 

V rámci prodeje byly upraveny tyto dokumenty, které najdete na webu www.nasestravenka.cz:. Úprava
spočívá v nahrazení jména společnosti, a to z Lidl stravenky v.o.s. na Benefity a.s.

Podmínky používání Uživatelského účtu na webovém portálu
Naše stravenka;
Podmínky používání karty Naše stravenka;
Prohlášení o ochraně soukromí na webu www.nasestravenka.cz.
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