Jak se přihlásit a doobjednat / odhlásit Vaše jídlo (pro rodiče dětí ve školkách / školách)
_____________________________________________________________________________________________
1.

Přihlašte se na: http://www.vitalite.cz/dovoz-jidel/prihlaseni-skolky-skoly
a.
b.
c.
d.

2.

Proklik PŘIHLÁSIT SE
Výběr (číslo) jídelny: 10190
Uživatel: (=původní heslo ve starém systému, nebo pro nové strávníky: heslo z úvodní registrace)
Heslo:
(=původní heslo ve starém systému, nebo pro nové strávníky: heslo z úvodní registrace)

Jak si zobrazíte, přihlásíte / odhlásíte předobjednanou stravu:
a. stravu Vám vždy na následující kalendářní měsíc předobjednáme a Vy již jen odhlašujete /
přiobjednáváte jídla (např. po návratu z dovolené po nemoci apod.) podle Vaší aktuální potřeby,
b. po přihlášení zvolte záložku OBJEDNÁVKY v horní liště,
c. zobrazí se Vám objednávky od aktuálního data do konce kalendářního měsíce i s Vašim aktuálním
kreditem:
Aktuální výše Kreditu

d. u předbjednaných jídel se Vám zobrazí “fajfka”:
 přihlášení dalšího jídla provedete “zafajfknutím” jiného volného jídla,
 odhlášení provedete “odfajfknutím” již přihlášeného jídla
e. přihlášením / odhlášením jídla se Vám změní stav kreditu (v modré liště),
f. změny počtů lze provést vždy jen pro data se zeleně ohraničeným rámečkem (červeně ohraničený
rámeček označuje data a jídla po uzávěrce objednávek)
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3.

Kdy nebude možné Vám jídlo předobjednat:
 Váš kredit nedostačuje hromadné předobjednávce (lze vyřešit nastavením měsíčního trvalého
příkazu na platbu měsíčních záloh na stravné (platba vždy do 20. dne předchozího měsíce), které
pokrývají celoměsíční dodávku stravy):
o 1.500 Kč ………….. pro nedotovanou stravu
o 800 Kč ……………… pro dotovanou stravu
 stravu jste si odhlásili a chcete ji na odhlašované období znovu předobjednat (systémově nelze
provést, musíte provést sami po přihlášení do systému)
 Vaše dítě řádně ukončilo docházku do školky / školy a ukončení odběru stravného jste nám
nahlásili v souladu s Podmínkami pro dodávku stravného

Čísla účtů pro platbu vratné kauce:
1a. školky a školy BEZ DOTACE:

účet č. 396774060 / 5500

1b. školky a školy S DOTACÍ:

účet č. 396774095 / 5500

Přejeme Vám co nejpohodlnější objednávání jídel a pokud budete mít jakékoliv dotazy, nebo budete
potřebovat s čímkoliv poradit, využijte prosím společný mail info@zdravyrestaurant.cz .
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