
Vážené prodejní místo,
prodej paysafecard je zcela jednoduchý! paysafecard je již 
několik let nejosvědčenějším platebním prostředkem, díky 
kterému mohou zákazníci platit bezpečně a jednoduše ve 
světě online plateb – stejně jako v hotovosti.

paysafecard můžete velmi rychle a pohodlně vygenerovat v 
podobě poukazu ve Vašem systému pokladen nebo na Vašem 
terminálu (stejně jako známé přeplacené produkty, jako jsou 
telefonní karty a platební prostředky).

paysafecard je stejně bezpečná a praktická jako peněžní 
hotovost – a také stejně cenná!  16místný PIN kód proto nikdy 
nesdělujte telefonicky.

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654 

Time:      09:03:04
Trace no.: 123456

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:  

Amount:   100.00 CZK

Serial number: 0000000123456789

PIN:
----------------------
0000 0000 0000 0000

PIN = CASH! NEVER DISCLOSE 
A PIN OVER THE PHONE.

Pay online
------------------------------------
- Select paysafecard when paying in a webshop.
- Simply enter the 16-digit PIN - ready!

Warning: Never pay with paysafecard to unlock 
your computer or to claim an alleged competition prize. 
Find out more: www.paysafecard.com/security

Help
------------------------------------
www.paysafecard.com/help

paysafecard is a payment method issued 
and managed by Prepaid Services Company Ltd.

See www.paysafecard.com for the applicable general 
terms and conditions.

Enjoy your online entertainment!

----------------------

Download the paysafecard App and scan this QR Code 
to check your balance or to upload the PIN in your 
“my paysafecard” account.

----------------------

Takto jednoduše můžete vystavit a prodat paysafecard
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Zákazník požaduje 
paysafecard v 
konkrétní nominální 
hodnotě.

V nabídce známých 
předplacených 
produktů (jako 
jsou telefonní karty 
nebo jiné p
latební prostředky) 
vytiskněte 
paysafecard.

Vytištěný poukaz 
předejte zákazníkovi 
teprve po zaplacení.

V případě dotazů je Vám k dispozici náš prodejní tým paysafecard:
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com

Online Prepaid pays o�.


