Online Prepaid pays off.

Stimate reprezentant al punctului
de vânzare,

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654

Vânzarea produsului paysafecard este foarte simplă!
paysafecard este un mijloc de plată apreciat de ani de zile, cu
care clienţii pot plăti online simplu şi sigur – la fel ca şi cu banii
în numerar.
Dumneavoastră puteţi imprima un voucher paysafecard de la
casă sau terminal (de la produsele preplătite cunoscute, cum
sunt cele pentru telefon sau alte mijloace de plată).
Un voucher paysafecard este la fel de sigur şi de practic ca
banii în numerar - şi la fel de valoros! De aceea nu divulgaţi
niciodată la telefon PIN-ul din 16 caractere.

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

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:

Amount:

25.00 RON

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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Este simplu să vindeţi paysafecard

Clientul vă cere un
paysafecard de o
anumită valoare.

Imprimaţi un
paysafecard din
meniul în care
aveţi produsele
preplătite
cunoscute (cum
sunt cele pentru
telefon sau alte
mijloace de plată
cunoscute).

Daţi clientului
voucherul imprimat
numai după ce v-a
plătit.

Echipa noastră de vânzări de la paysafecard vă stă la dispoziţie cu plăcere pentru alte întrebări:
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com

