Szanowni Państwo,
Od poniedziałku 7 września 2020 uruchamiamy dostarczanie obiadów. Zamawianie posiłków
będzie możliwe poprzez aplikację „zamowposilek.pl”.
Dla osób, które korzystały z aplikacji w zeszłym roku sposób logowania się, zamawiania i opłat
pozostaje taki sam, te same chipy będą aktywne. Środki, które zostały niewykorzystane na koniec
roku są dostępne i możne je użyć do aktualnych zamówień.
Dla nowych dzieci rejestracja jest już uruchomiona. Chipy będą wydawane przy pierwszym
obiedzie (trzeba będzie wpłacić kaucję 10 zł).
Aby się zarejestrować prosimy kliknąć w poniższy link:
https://bit.ly/2NDi6qz
lub skopiować powyższy link w całości do przeglądarki internetowej. Zalecamy korzystanie z
przeglądarki Chrome lub Safari. Poniżej znajdują się linki do filmów instruktażowych (należy
kliknąć w poniższe linki, aby otworzyć):
jak się zarejestrować:
https://www.youtube.com/watch?v=mVUF8pUVsQM
jak płacić i zamawiać posiłki:
https://www.youtube.com/watch?v=d-c0r6f06Po&t=168s
Nowy system działa na zasadzie przedpłat, to znaczy, aby móc zamówić posiłki należy najpierw
dokonać wpłaty zaliczki a potem złożyć zamówienie. Dane do przelewu są widoczne w aplikacji.
Po zarejestrowaniu zachęcamy Państwa do skorzystania z wygodnej aplikacji mobilnej na
telefony.
Jak to zrobić:
- w telefonie z systemem Android (Samsung, LG, HTC, Huawei i inne) należy wejść w „Sklep
Play” (Google Play), w telefonie firmy iPhone należy wejść w sklep „App Store”.
- następnie wyszukać „zamowposilek.pl” z ikonką
- kliknąć „zainstaluj” i „otwórz”
- pozostaje już tylko zalogowanie się – login to podany przy rejestracji email, a hasło jest to samo
jakie nadano przy pierwszym logowaniu
Zamówienie lub odwołanie obiadu można złożyć jeden dzień wcześniej do godziny 22:00.
Ostatnie wydarzenia wpłynęły na wzrost cen żywności, w związku z czym jesteśmy zmuszeni
podnieść ceny posiłków:
- Zestaw dwudaniowy z kompotem (wersja standard lub wege) - 16 PLN
- Zupa (standard lub wege) – 5 PLN
- Drugie danie z kompotem (wersja standard lub wege) – 14 PLN
W razie problemów z rejestracją lub samą aplikacją prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta
aplikacji bok@zamowposilek.pllub po udanym zalogowaniu przez zakładkę "Pomoc > Wyślij
wiadomość”. W „Pomocy” znajdą Państwo również aktualną instrukcję obsługi aplikacji.
W razie pytań lub problemów dotyczących samych posiłków prosimy o kontakt z Szefową kuchni
p. Agatą Szelą tel. 603920290, mail: catering@dobrysmak.eu

