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Certyfikat można sprawdzić na:

www.certyfikat.tuv-nord.pl
Krajowego Rejestru  Sądowego  KRS: 0000443829 

REGON:  272819315,  NIP: 649-00-01-173; BDO: 000003392  

Kapitał zakładowy: 118 233 740,00 zł    cmc.com 

CMC Poland Sp. z o.o.  

42-400 ZAWIERCIE,  ul. Piłsudskiego 82, POLSKA 

Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział  Gospodarczy  

Zawiercie, 6.12.2021 
 

Dyrektor personalny 
 
Pracownicy CMC Poland Sp. z o.o. 

 
Szanowni Państwo, 
 
Przekazujemy Państwu nowe karty podarunkowe wydawane pracownikom CMC na rzecz 

uprawnionych dzieci z okazji Mikołaja. Nowe karty umożliwiają płatności zbliżeniowe i obsługiwane są 
przez sieć SODEXO.  

Niniejsza karta ma wydłużony termin ważności i będzie zasilana z okazji Mikołaja oraz Dnia 
Dziecka do grudnia 2024 roku (jeśli w przyszłości korzystać będziemy z oferty firmy Sodexo w ramach 
kart przedpłaconych dla dzieci), chyba, że przed tym okresem Państwa dziecko ukończy 15 rok życia i 
zgodnie z regulaminem ZFŚS zakończy korzystanie z tej formy dofinansowania. Dlatego też prosimy o 
ich zachowanie i oznaczenie imieniem dziecka w celu prawidłowej identyfikacji karty. 

 
NOWA KARTA PODARUNKOWA SODEXO 

 
 

Karta ważna do grudnia 2024  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

W przypadku zagubienia karty koszty wyrobienia nowej pokrywa Pracownik  
 
Kartą zbliżeniową SODEXO, będą Państwo mogli dokonać płatności w sklepach stacjonarnych 

oraz on-line. Szczegółowe informacje o karcie, miejscach płatności dostępne są na stronie internetowej 
www.putex.pl. Każda karta jest zabezpieczona kodem PIN w związku z czym nie ma konieczności jej 
aktywacji. Łatwe zarządzanie kartą możliwe jest poprzez www.DlaCiebie.Sodexo.pl  oraz w aplikacji 
Sodexo - Dla Ciebie.  

Korzystając z kart zbliżeniowych SODEXO zobowiązują się Państwo do używania ich zgodnie 
z Regulaminem Karty Podarunkowej SODEXO (dalej zwanym „Regulaminem”) dostępnym w serwisie 
SODEXO tj. na stronie www.DlaCiebie.Sodexo.pl albo w aplikacji Sodexo - Dla Ciebie.  

 
Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż dotychczasowe karty, które otrzymali Państwo od Firmy EDENRED 

do wykorzystania w ramach „Dzień Dziecka 2021” będą aktywne do momentu wykorzystania środków na karcie 
lub do końca ich terminu ważności. 

 
Pozdrawiam 
Barbara Kaleta  
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