Doładowania telefonów na kartę

Zamień terminal w strumień
zysków – zaoferuj doładowania telefonu!
Oferujemy usługi elektronicznych doładowań telefonów na kartę poprzez terminal płatniczy Worldline. Doładowania w
systemie przedpłaconym przeznaczone
są zarówno dla kont telefonów GSM, rozmów międzynarodowych, jak również
zakupu kart do płatności internetowych.
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Funkcja doładowania telefonów na kartę za pomocą
terminala to błyskawiczne, nowoczesne i bezpieczne
rozwiązanie zastępujące tradycyjne karty – zdrapki. Twój
terminal PaySquare drukuje kupon, na którym znajduje się
kod doładowania, co eliminuje konieczność magazynowania kart zdrapek i zamrażania gotówki!

Skontaktuj się z nami i zwiększ zyski!

Klient informuje sprzedawcę
o rodzaju i wysokości
doładowania

Sprzedawca wybiera operatora
i nominał doładowania, następnie autoryzuje transakcję.
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Sprzedawca przekazuje kupon
doładowujący wraz z kodem
doładowania.

Oferujemy pełen asortyment doładowań telefonów następujących operatorów:

oraz dodatkowe usługi:

Płatności internetowe to sprawdzona i bezpieczna usługa umożliwiająca dokonanie płatności za towar zakupiony w sklepie
internetowym, np. gry online, e-zakupy, bilety, aukcje. Usługa nie podlega fiskalizacji.
Sprzedawca wybiera w funkcji
doładowań operatora paysafecard lub Ukash, następnie
wybiera nominał i autoryzuje
transakcję.

Klient informuje sprzedawcę,
że jest zainteresowany zakupem
kodów PIN firmy paysafecard
lub Ukash.

Wymagania:
Umowa z PaySquare i umowa z dostawcą usługi za pośrednictwem PaySquare.
Dzięki współpracy z nami uzyskasz kolejny sposób pozyskiwania
nowych klientów oraz zwiększenia przychodów Twojej firmy!

Kontakt
Biuro Obsługi Klienta

E-mail

+48 22 646 11 99

info@pl.paysquare.eu
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PIN

Sprzedawca przekazuje
kupon doładowujący wraz
z kodem PIN.

