
Sevgili satış noktası,
paysafecard‘ın satış işlemi son derece kolaydır! paysafecard, 
yıllardır kullanılan bir ödeme aracıdır ve müşteriler bununla 
online olarak güvenli ve kolay biçimde ödeme yapabilir - 
tıpkı nakit parada olduğu gibi.

paysafecard‘ı hızlı ve basit biçimde kasa sisteminizde veya 
terminalinizde (bilinen telefonlaşma ürünleri ve ödeme araçları 
gibi diğer ön ödemeli ürünler altında) makbuz şeklinde 
oluşturabilirsiniz. 

paysafecard makbuzu, nakit para kadar güvenli ve pratiktir - 
ve de aynı değere sahiptir!  Bu nedenle 16 haneli PIN‘i asla 
telefonda başkalarıyla paylaşmayın.

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654 

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

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:  

Amount:   10.00 TL

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.

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

paysafecard‘ın satış işlemini yapmak bu kadar basit

paysafecard satış ekibimiz sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyar:
success@paysafecard.com. www.paysafecard.com
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Müşteri belirli bir 
değere sahip bir 
paysafecard satın 
almak ister.

Bilinen ön 
ödemeli ürünler 
(örn. telefonlaşma 
ürünleri veya 
ödeme araçları gibi) 
menüsü altında 
paysafecard‘ı 
yazdırın. 

Yazdırdığınız 
makbuzu müşteriye 
ödemeyi aldıktan 
sonra teslim ediniz.

Online Prepaid pays o�.


