Ucuz Paykwik
Ucuz Paykwik almak, internetten alışveriş yapmayı seven müşterilerin yurtiçinde faaliyette
olan resmi Paykwik bayilerinden yapabileceği bir hizmettir. Paykwik Türkiye, ön ödemeli sanal
kart kullanmak isteyen tüm müşterilere güvenilir ve hızlı hizmet sunmaktadır. Dünya üzerinde
milyonlarca kişinin kullandığı, en popüler sanal kartlardan olan Paykwik hakkında merak
ettiğiniz her şeyi yazımızda bulabilirsiniz.
Paykwik Apr Nedir?
Paykwik Apr, ön ödemeli bir sanal karttır. Bu sanal kart ile internet üzerinden yapacağınız
alışverişlerde ve para transferlerinde maksimum güvenlik sağlarsınız. Çünkü bu kartı
kullanmak için kişisel bilgilerinize gerek yoktur. Kredi kartı bilgilerinizi ve banka hesap
bilgilerinizi internet ortamında paylaşmadan ön ödemesini yaptığınız sanal kartla
alışverişinizin ödeme işlemlerini yapabilirsiniz. Bu sayede alışveriş yaparken kullandığınız diğer
kartlarda olduğu gibi hesap bilgilerinizin çalınma riski yoktur.
Paykwik Sanal Kartın Avantajları Nelerdir?
Paykwik ön ödemeli sanal kartın müşterilerine sunduğu birçok avantaj vardır. İnternet
alışverişlerinde ve internet üzerinden yapılan para transferlerinde fark yaratan bu avantajları
şöyle özetleyebiliriz:
https://www.netkart.org
-

-

-

Öncelikle Paykwik bir sanal kart olduğundan, kimlik bilgileriniz başta olmak üzere
kredi kartı bilgileri ve banka hesap bilgileri gibi güvenliğinden endişe duyacağınız
bilgiler olmadan alışveriş yapabilirsiniz.
Paykwik sanal kartın ön ödemeli özellikte olmasıyla, kartınızın limitini siz belirlersiniz.
Bu sayede isterseniz tek bir alışverişte kullanıp bakiyenizi sıfırlarsınız, isterseniz de
düşük meblağlarda güvenliğinden şüphe duyduğunuz sitelerde ucuz Paykwik ile
alışveriş yapabilirsiniz.
Birçok oyun sitesi ve bahis sitesi Paykwik’e özel indirimler ve bonus avantajları
sunmaktadır. Bunlardan yararlanabilirsiniz.
Türkiye’de faaliyette bulunan bayiliklerden Paykwik whatsapp destek hatlarından
faydalanabilirsiniz.
İnternet alışverişlerinde, ödeme sırasında hızlı ve pratik hizmet alırsınız. Paykwik ön
ödemeli sanal kart, sadece 16 haneli pin numarasından oluşmaktadır. Dolayısıyla
ödemelerde bu pin numarası dışında bir bilgiye ihtiyaç duyulmaz.

Paykwik Sanal Kart Nasıl Alınır?
İnternet alışverişlerinde güvenli ve hızlı hizmet almak isteyen müşteriler, Paykwik satıcıları
arayışlarını sürdürmekteler. Paykwik sanal kart euro kuru üzerinden işlem gördüğünden,
zaman zaman Paykwik ücretlerinde değişiklikler olmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren
Paykwik resmi bayileri müşterilerine “ucuz Paykwik satın al” fırsatları sunarak satışlarını
gerçekleştirmekteler. Paykwik sanal kart limitleri müşterinin belirlediği tutara göre
değişmektedir. Dolayısıyla Paykwik kartında bulunan limite göre kart ücreti de değişiklik
göstermektedir. Ön ödemeli Paykwik sanal kartları; 5 Paykwik, 10 Paykwik, 50 Paykwik
şeklinde artarak maksimum 5000 Paykwik limitine kadar ulaşabilmektedir. Paykwik sanal kart
satan firmalar, kart ücretlerini kendileri belirleyebilmektedir. Bu sebeple Paykwik sanal kartı
alacak kişiler firmaları iyi araştırmalıdır. Paykwik firmasına Paykwik sanal kart için;

-

Bankadan havale ile,
Bankadan EFT ile,
ATM’den elden yatırma ile
Kredi Kartı ile Paykwik ödemeleri yapılabilir.

Paykwik Sanal Kart Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
Ön ödemeli Paykwik sanal kartları satın alacakların dikkat etmesi gereken önemli noktalar
vardır. İnternet üzerinde Paykwik satan birçok internet sitesine rastlamak mümkündür fakat
önemli olan en güvenilir şekilde Paykwik satın alma işlemini gerçekleştirmektir. Paykwik ön
ödemeli kartı almadan satın alırken dikkat edilmesi gerekenler:
-

-

Paykwik sanal kartınızı mutlaka Paykwik’in resmi internet sitesinde yer alan bayiler
listesinden kontrol ettiğiniz bir firmadan alın. Piyasada resmi olduğunu iddia ederek
Paykwik ön ödemeli sanal kart satan birçok firma vardır. Bunlardan birine yapacağınız
ödemeler boşa gideceğinden satın alma işlemini yapacağınız firmayı mutlaka araştırın.
Paykwik sanal kartı limitleri değişkenlik gösterdiğinden resmi Paykwik bayileri arasında
en uygun fiyatlı olanları araştırın. Böylelikle ucuz Paykwik satın alarak
alışverişlerinizde fırsat yaratmış olursunuz.

