Online Prepaid pays off.

Tisztelt Értékesítési pont!
A paysafecard értékesítése rendkívül egyszerű! A paysafecard egy évek óta
jól bevált fizetőeszköz, amellyel a vásárlók – a készpénzhez hasonló módon –
biztonságosan és egyszerűen tudnak online fizetni.
A paysafecard gyorsan és kényelmesen, voucher formájában előállítható
az Ön kasszarendszerén vagy terminálján (az olyan ismert előre kifizetett
termékekkel együtt, mint a telefonálásra használható kód vagy egyéb
fizetőeszközök).
A paysafecard voucher ugyanolyan biztonságos és praktikus, akárcsak a
készpénz, így éppen olyan értékes is. Éppen ezért soha ne adja meg telefonon
a 16 számjegyű PIN-t.

Date: 28.02.2013
Term-Nr.: 987654

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

TXN: 000000000123456789
Invoice no.:

Amount: 2000.00 HUF
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.

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

<Telenor>
<Telekom>
<Vodafone>
<AAK>
<EON>
*paysafecard*
paysafe feltoltes:
*paysafecard 2000*
*paysafecard 5000*
*paysafecard 10000*
*paysafecard 25000*
paysafecard
paysafecard 2000
*OK*
<MEGSEM>
SKERES
ELLENORZES
ID:50111727
*VASARLAS INDULJON?*
SIKERES
feltoltes tortent
ID:90111727
*VISSZA*

PIN = CASH! NEVER DISCLOSE
A PIN OVER THE PHONE.

Pay online

A terminál főmenüjén belül érhető el a
paysafecard fizetési opció.

A paysafecard opción belül ki kell választani a
kívánt feltöltendő összeget. Ez lehet;
2 000 ft
5 000 ft
10 000 ft
25 000 ft

Amennyiben a kívánt feltöltendő összeg helyes,
az „OK” gombbal indul el a feltöltés.

A feltöltés indítása után kerül nyomtatásra az eladói bizonylat.
Ezen a bizonylaton a vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a
feltöltés adatait, amit aláírásával hitelesít.
A tranzakciót a „VÁSÁRLÁS INDULJON?” gombbal indíthatjuk
el.

Sikeres tranzakció esetén, a képernyőn a „SIKERES FELTÖLTÉS
TÖRTÉNT” üzenet jelenik meg. Ezzel egy időben nyomtatásra
kerül az értékesítési bizonylat. A bizonylatot az eladó
aláírásával hitelesíti. A vásárláshoz szükséges 16 számjegyű
kód ezen a bizonylaton található meg.

Our paysafecard sales team is happy to answer any question: success@paysafecard.com | www.paysafecard.com
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Our paysafecard sales team is happy to answer any question: success@paysafecard.com | www.paysafecard.com

