Online Prepaid pays off.

Αγαπητό σημείο πώλησης,
η πώληση paysafecard είναι πολύ απλή! Η paysafecard είναι
εδώ και χρόνια ένα αγαπητό μέσο πληρωμής, με το οποίο ο
πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί πληρωμές online απλά και
με ασφάλεια – όπως με μετρητά.
Μπορείτε να εκδίδετε Voucher της paysafecard γρήγορα και
εύκολα μέσω του ταμειακού σας συστήματος ή τερματικού
(όπως με τα γνωστά προπληρωμένα προϊόντα τηλεφωνίας ή
πληρωμών).
Τα Voucher της paysafecard είναι ασφαλή και πρακτικά όπως
τα μετρητά, και εξίσου πολύτιμα! Μη δίνετε ποτέ τον 16ψήφιο
κωδικό PIN τηλεφωνικά.

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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Ο πελάτης ζητά
μία paysafecard
συγκεκριμένης
αξίας.

Εκτυπώστε την
paysafecard από
την επιλογή μενού
που περιέχει
τα γνωστά
προπληρωμένα
προϊόντα (όπως
τηλεφωνία και άλλα
μέσα πληρωμών).
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Ο τρόπος πώλησης της paysafecard
είναι τόσο απλός

Δώστε το
εκτυπωμένο
Voucher στον
πελάτη αμέσως μετά
την πληρωμή.

Για τυχόν ερωτήσεις, η ομάδα πωλήσεων της paysafecard είναι στη διάθεσή σας.
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com

