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Voucherele de vacanţă:
o primă binemeritată pentru
angajaţii din sectorul bugetar

OFERTĂ FINANCIARĂ

Suntem UP ROMÂNIA, emitent de vouchere și carduri de vacanță autorizat de
Ministerul de Finanțe. Evoluția companiei și experiența cu instituțiile bugetare din
România ne-au transformat în furnizorul preferat de vouchere de vacanță și tichete
sociale. Ne-ar face o deosebită plăcere să devenim partenerii pentru oferirea
indemnizației de vacanță salariaților din instituţia dumneavoastră.
În baza OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor
publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte

normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, a
OUG8/2009, cu completările și modificările ulterioare ( OUG 46 și 940/2017)
UP ROMÂNIA SRL vă oferă următoarea soluție:

Special pentru achiziția voucherelor de vacanță, am pregătit o ofertă
personalizată cu servicii.
Costul dumneavoastră de achiziţie pentru voucherele de vacanţă este de
0 LEI /contract, pe parcursul întregului an, indiferent de numărul de comenzi plasate
sau de numărul de angajaţi.
Suntem bucuroşi să venim în întâmpinarea nevoilor dumneavoastră şi de aceea,

oferta cu cel mai mic preţ legal posibil o completăm cu următoarele servicii:

peste 1.000
de instituţii
bugetare
au oferit vouchere Up Vacanţă:

Ministerul Turismului

Primăria Municpiului
Bucureşti

Consiliul Judeţean Brăila

Poliţia locală Bucureşti

Primăria Municipiului Tîrgu
Jiu

100%
discount
0 lei/contract ( TVA inclus),
cel mai mic preţ legal posibil
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Gestionarea rapidă, comodă și sigură a comenzilor
Comandă consultantului, prin e-mail sau fax: fără consum suplimentar de timp, trimiteţi
comanda direct la adresa: comenzi@upromania.ro sau la fax: 021.313.00.74, în
funcţie de necesarul dumneavoastră (pentru întreaga cantitate de vouchere sau
comandă parţială ori de câte ori aveţi nevoie).
Program dedicat pentru gestionarea comenzilor: aveţi la dispoziţie

www.uponline.ro, o platformă dedicată care vă permite transmiterea comenzilor 24h/7,
accesul instant la proformă sau factură fiscală ( pentru vizualizare şi tipărire), istoricul
comenzilor şi urmărirea stadiului de pregătire şi livrare a comenzii plasate.
Returnarea voucherelor: acceptăm solicitări de reemitere voucherelor neutilizate pe
card, cu 30 de zile înainte de data expirării lor. Vom reemite valoarea.nominală a
acestora cu o nouă scadenţă.

Calitate şi siguranţă la fiecare achiziţie

3 paşi
pentru achiziţia pe
SICAP
Achiziţie directă
Catalog produse:
Vouchere de vacanţă
Denumire: UP ROMÂNIA SRL
Cod CPV: 79823000-9 – Servicii de
tipărire şi livrare
CUI: RO14774435

Securitatea datelor personale este asigurată: prin standardul de calitate ISO 9001:
2008, şi ISO 27001: 2013, privind managementul securităţii informaţiilor completat de
autorizaţiile pentru operator de date cu caracter personal (nr.18555 la A.N.S.P.D.C.P.).
Coletul cu vouchere de vacanţă este asigurat: fără griji, instituţia dumneavoastră nu

are niciun risc pe durata transportului. În plus, orice distrugere sau pierdere a
voucherelor este în responsabilitatea noastră şi noi vom imprima şi înlocui gratuit, în cel
mai scurt timp, comanda dumneavoastră.

Livrarea cardurilor
Fiecare beneficiar primeşte cardul Up Vacanţă, în plic, sigilat, alături de o scrisoare de
însoţire a cardului unde găseşte toate informaţiile necesare pentru utilizarea acestui

1.450 de lei
valoarea voucherelor de vacanţă.

instrument modern de plată.
Codul PIN este emis prin sistemul FISSCODE, cea mai sigură metodă de transmitere
a codului PIN pe suport de hârtie.
Distribuţie pe departamente, servicii şi puncte de lucru sau casieri plătitori: la
solicitarea dumneavoastră, cardurile vacanţă ajung însoţite de documente de livrare

valabile pentru fiecare locaţie dorită.
Informare permanentă privind stadiul livrării: prin intermediul platformei online,
urmăriţi stadiul coletului în baza notei de transport.
Simplu de înmânat beneficiarilor: odată cu voucherele de vacanţă primiţi în colet şi

Special pentru beneficiarii voucherelor de vacanţă

Acces la cea mai mare reţea de unităţi acreditate: peste 14. 000 de unităţi, din toate

regiunile şi staţiunile turistice de la mare sau munte sunt puse la dispoziţia
dumneavoastră de pe orice dispozitiv mobil sau calculator.
cel mult 24 de ore, locaţia respectivă este contactată de serviciul nostru de înrolare.

în 8 ore
lucrătoare
alimentăm cardurile Up Vacanţă cu
valoarea voucherelor
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Special pentru beneficiarii voucherelor de vacanţă
Oferte speciale, pentru toţi salariaţii dumneavoastră: de-a lungul întregului an, aveţi
acces la pachete turistice cu preţ special, astfel încât să vă bucuraţi pe deplin de
indemnizaţia primită.
Afiliere la cerere: fiecare beneficiar care doreşte să îşi petreacă sejurul într-o anumită
unitate turistică, ce nu face încă parte din reţeaua de afiliaţi, transmite o solicitare şi în
cel mult 24 de ore, locaţia respectivă este contactată de serviciul nostru de înrolare.
Aplicaţia Card UpRomania

Aplicaţie
mobilă, GRATUITĂ
disponibilă pe IOS şi Android.

Prin această aplicaţie, fiecare utilizator, are acces la informaţii utile despre utilizarea
voucherelor de vacanţă:


Acces permanent la soldul disponibil și la tranzacțiile efectuate, ceea ce asigură
gestionarea sumelor disponibile.



Informații privind valabilitatea soldului.



Activarea și blocarea cardului este posibilă direct de pe telefonul mobil, prin
aplicație.



Angajații află primii ofertele de sejururi pentru concediu în România. Ofertele de
vacanţă sunt afişate în funcţie de regiunea în care se află, în imediata
vecinătate.



Transparența folosirii sumelor de masă prin notificări de tip push cu detalii
despre tranzacțiile efectuate sau noutățile de dejun disponibile.

Avantajele oferite de cardul Up Vacanţă, sunt un succes pentru
implementarea acestui beneficiu extra salarial:
Mulţumirea angajaţilor se vede în rezultatele pe care le aduc. Fiecare beneficiar de card

Up Vacanţă se bucură de următoarele beneficii:


Flexibilitate la plata sejurului în România: plata vacanţei nu mai depinde de
valoarea înscrisă pe voucherul de vacanţă. Cu cardul Up Vacanţă, angajaţii pot
achita, sume mai mici de 50 sau 100 de lei;



Acoperire naţională într-o reţea variată de unităţi turistice acreditate, agenţii de
turism;



Dotat cu tehnologia Contactless permite plata rapidă, fără introducerea PIN-ului
pentru servicii turistice a căror valoare este mai mică de 100 de lei;



Informaţii despre soldul disponibil: GRATUIT în aplicaţia card UpRomania;



Primesc notificări prin SMS despre tranazacţiile efectuate şi soldul disponibil;



În cazul pierderii sau furtului, cardul poate fi blocat;



Este uşor de folosit pe întreg teritoriul României.

Call center
dedicat
pus la dispoziţia tuturor utilizatorilor de
card de vacanţă.
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SERVICII DE EMITERE ŞI LIVRARE VOUCHERE DE VACANŢĂ PE
SUPORT ELECTRONIC
PREŢ DE LISTĂ

DENUMIRE SERVICIU

PREŢ OFERTĂ

Emitere card şi PIN pe suport hârtie
0,0 lei /contract
Perioada transmitere comandă

Oricând, în decursul unei luni

Recepţie comandă online

Inclus

Recepţie comandă fax, e-mail, telefon

Inclus

Urmărire comandă

Inclus

Livrare card Up Vacanţă şi PIN

Inclus

Ambalare simplă (fără criterii)

Inclus

Ambalare personalizată ( 1,2 criterii)

Inclus

Factură electronică

Inclus

Factură tipărită, la cerere

Inclus

Call center Utilizator

Inclus

Consilier client

Inclus

UP ROMÂNIA
Şos. Dudeşti – Pantelimon 42, sector 3, Bucureşti

1 click pe
vacanteromanesti.ro
şi ai acces la oferte dedicate, cu
reduceri şi servicii turistice
din cea mai bună reţea.

