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التاجر العزيز، 

بيع paysafecard سهل للغاية

بيع بطاقات paysafecard سهل إىل درجة ال تصدق! paysafecard وسيلة دفع 
مجربة ومعتمدة تتيح للزبائن إمكانية الدفع عىل اإلنرتنت بكل سهولة وأمان – 

بإمكانك إنشاء إيصاالت paysafecard بكل راحة وسهولة عىل صندوق أو وحدة 
الدفع يف نفس املجال كسائر وسائل الدفع املسبق األخرى، وبطاقات الهواتف 

النقالة ومنتجات الدفع املسبق.

إيصال paysafecard يوفر نفس القدر من األمان والعملية كالدفع نقدا – فضال عن 
PIN املكون من 

16 رمزا عرب الهاتف.

يرجى أال ترتددوا يف التوجه إىل طاقم املبيعات لدينا إن كانت لديكم أية أسئلة أو استفسارات:

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654 

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

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:  

Amount:   10.00 KWD

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.

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

سلم اإليصال املطبوع 
للزبون بعد قيامه بدفع 

املبلغ املعني.

اطبع له إيصال 
paysafecard عرب 

ملنتجات الدفع املسبق، 
كاالتصاالت الهاتفية أو 

املسبق.

أحد الزبائن يريد رشاء 
 paysafecard بطاقة
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Online Prepaid pays o�.


