Online Prepaid pays off.

Beste verkooppunt,
Het verkopen van paysafecard is heel eenvoudig. paysafecard
is al jarenlang een vertrouwd betaalmiddel waarmee klanten
veilig en eenvoudig online kunnen betalen net zoals met
contant geld.
U kunt paysafecard snel en gemakkelijk printen als een
voucher met uw kassa of terminal (onder de bekende
prepaid-producten zoals telefonie of betaalmiddelen).
Een paysafecard-voucher is net zo veilig en praktisch als
contant geld, en net zo waardevol. Geef de 16-cijferige
pincode daarom nooit telefonisch aan iemand door.

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654

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

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:

Amount:

10.00 EUR

Serial number: 0000000123456789

PIN:

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

0000
0000 0000 0000
----------------------

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

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

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!
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De klant vraagt naar
een paysafecard
met een bepaalde
waarde.

Onder Prepaidproducten in het
menu (zoals
telefonie of andere
betaalmiddelen)
print u een
paysafecard.
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Zo eenvoudig verkoopt u paysafecard

De geprinte voucher
geeft u aan de klant
als deze hiervoor
betaald heeft.

Mocht u nog meer vragen hebben, het salesteam van paysafecard staat u graag te woord:
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com

