
Drogi Zespole Punktu Sprzedaży,
sprzedaż paysafecard jest niezwykle prosta! paysafecard od 
lat jest sprawdzonym środkiem płatności, za pośrednictwem 
którego użytkownicy bezpiecznie i prosto dokonują płatności 
w Internecie – niczym gotówką.

W szybki i prosty sposób mogą Państwo wygenerować 
paysafecard jako voucher w swoim systemie kasowym lub t
erminalu (wśród innych znanych produktów prepaid, takich jak 
doładowania telefonów lub środki płatności). 

Voucher paysafecard jest tak samo bezpieczny i praktyczny jak 
gotówka, a także tak samo wartościowy! Dlatego też nigdy nie 
wolno podawać 16-znakowego PIN-u przez telefon.

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654 

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

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:  

Amount:   20.00 PLN

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.

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

W razie pytań prosimy zgłaszać się do naszego działu sprzedaży paysafecard:
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com
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Klient pyta o 
paysafecard o 
określonej wartości 
nominalnej.

W punkcie menu 
obejmującym 
wszystkie inne 
znane 
produkty prepaid 
(doładowania 
telefonów i inne 
środki płatności) 
drukują Państwo 
paysafecard. 

Wydrukowany 
voucher wręczają 
Państwo klientowi 
dopiero, gdy 
dokona on zapłaty.

Sprzedaż paysafecard działa w ten prosty sposób

Online Prepaid pays o�.


