
Svarīgi!
    paysafecard apriti un tā tirgošanu regulē ES direktīva par elektroniskajiem maksājumiem un nelikumīgi   
    iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu;
    paysafecard kodus aizliegts apmainīt vai atgreizt naudu, - neskaidrību gadījumā pircējam jāvēršas 
    paysafecard pa tālruni 80004278. Ja paysafecard čeki tiks pieņemti atpakaļ, FŅ starpība netiks   
    kompensēta;
    paysafecard netiek aplikts ar PVN;
    Pārdevējam ir pienākums lūgt pircējam uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, ja tiek iegādātas   
    kartes par lielām naudas summām;
    Pārdevējiem nepieciešams iepazīties ar paysafecard tirdzniecības vadlīnijām.
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paysafecard pārdošanas instrukcija
paysafecard ir virtuāls maksāšanas līdzeklis internetā, kurš ļauj interneta lietotājiem droši, ērti un 

paysafecard metodi.

Klientam pret samaksu tiek izsniegts e-kods, kurš ir identisks samaksātajai summai. Ar šo kodu klients var 
norēķināties internetā, neuzrādot savus un savas maksājumu kartes datus.

paysafecard netiek aplikts ar PVN.

paysafecard iegāde tiek realizēta līdzīgi kā priekšapmaksas telekaršu e-kodi un virszemes televīzijas 
e-kodi. Pircējam izrādot vēlmi iegādāties noteikta nomināla kodu, tiek izvēlēts konkrētais kods kases 
ekrānā, izdrukāts čeks (uz čeka jābūt redzamam sērijas numuram un PIN kodam). Pārdevējam pirms čeka 
izsniegšanas jāpārliecinās, vai ir salasāmi abas numuru kombinācijas.

Līdz ko klientam ir izsniegts čeks, tas atpakaļ netiek pieņemts, lai novērstu krāpniecības mēģinājumus. 
Ja klients ir neapmierināts par čeku jau pēc tā saņemšanas, un vēlas čeku atgriezt, viņam nepieciešams 
kontaktēties pa tiešo ar paysafecard pa tālruni 80004278 vai e-pastu: info@paysafecard.com.

Gadījumā, ja kods tiek izdrukāts nepilnīgi vai nekvalitatīvi (nevar salasīt sērijas numuru un/vai PIN kodu), 
kļūdaini izdrukātais kods tiek sūtīts ar e-koda atgriešanas aktu uz Narvesen biroju. Klientam tiek izdrukāts 
cits kods nekvalitatīvā koda vietā.

Solis 1: uz kases ekrāna tiek izvēlēta poga 
„E-produktu tirdzniecība”;

Solis 2:  „e-produktu tirdzniecība” izvēlnes labajā 
apakšējā stūrī atrodas poga paysafecard
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Solis 3: uz ekrāna ir redzamas paysafecard dažādu 
nominālu pogas: 5, 10, 30 un 50 Ls vērtībā. 
Nepieciešams izvēlēties atbilstošo.

Solis 4:  paysafecard karte ar izvēlēto vērtību tiek 
pievienota izvēlēto pirkumu sarakstam. Pēc izvēles 
nepieciešams atgriezties kasē ar pogu „Atpakaļ 
kasē”

Solis 5: apmaksas logā tiek norādīta saņemtā 
summa. Nospiežot tautiņu „Summa” tiek veikta 
apmaksa un atveras kase.

Solis 6:  tirdzniecības process pabeigts.
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