Paykwik Satın Al
Paykwik sanal kart satın alınması popülerliği gittikçe artan Paykwik için oldukça merak edilen
bir başlık olarak ön plana çıkarken, sanal kart kullanmak isteyen kişiler tarafından da
üzerinde önemle durulan bir konu başlığıdır. Tüm dünya genelinde kullanımları oldukça artan
Paykwik için Türkiye’de de önemli satış rakamlarından söz etmek mümkün olmakla beraber
Paykwik satın al özelinde de sanal paraların internet alışverişlerinde her geçen gü daha
önemli bir konuma geldiği de görülmektedir.
%100 Güvenli, %100 Pratik
Akıl almaz bir hızla globalleşen dünyada sınırların gün geçtikçe ortadan kalkması ve dünyanın
herhangi bir noktasında üretilen bir ürünün internet vasıtasıyla dünyanın en uç noktasına
kadar ulaşması internet alışveriş ve e-ticaret rakamlarının akıl almaz boyutlara gelmesini
sağlarken Paykwik satıcıları için de önemli satış rakamları yakalanması oldukça olasıdır.
Online ödemeye açık olan sitelerin %90’ından fazlasında kullanılan Paykwik sanal paranın
kullanıldığı %100 güvenli bir ödeme yöntemi olmasının yanında %100 pratik yapısıyla da
oldukça dikkat çekmektedir. Paykwik dünya üzerinde kullanılan en büyük üç sanal karttan
biri olarak uygun fiyat ve komisyon tutarları yanında, sağlam altyapısı, en ufak bir güvenlik
riski taşımaması, hızlı ödeme imkânı ve muadillerine göre içerdiği fiyat avantajlarıyla oldukça
önemli bir konumda bulunmaktadır.
İşlevsellik Bakımından Paykwik Özellikleri
Paykwik online ödeme imkânı sunan her türlü internet sitesinde kolaylıkla kullanılmakla
birlikte kullanışlı yapısı ve işlevselliğiyle sektörde haklı bir konumda bulunurken, standart bir
kredi kartının sahip olduğu tüm özelliklere de sahip yapısıyla oldukça dikkat çekmektedir.





Paykwik internet üzerinden yapılan her türlü alışverişte ve güvenlik sertifika
doğrulaması yapılmayan internet sitelerinde dahi hiçbir kişisel bilgi ve kredi kartı
numarası paylaşmaya gerek duymadan güvenli ve pratik alıverişin kapılarını sonuna
kadar açmaktadır.
Paykwik satın al işlemi kadar, Paykwik bakiye yükleme ve Paykwik bozdurma
işlemleri de dakikalar içerisinde oldukça kolay bir şekilde tamamlanabilmektedir.
Euro kuru üzerinden işlem yapılan Paykwik bakiyeleri yanında Paykwik komisyon
tutarlarının muadil kartlara göre minimum ölçülerde olduğu görülmektedir.

Paykwik Satın Alma Yöntemleri
Paykwik tarafından kullanıcılarına sunulan avantajların belki de en dikkat çekici noktasını
oluşturan Paykwik satın alma yöntemleri, özellikle ülkemizde Paykwik Türkiye tarafından
yetkilendirilmiş internet siteleri tarafından 7/24 kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.
Paykwik satın alma için kullanıcılar;








Nakit ödeme
Kredi kartıyla ödeme
Banka kartıyla ödeme
Mobil ödeme
EFT ödemesi
Banka havalesinden herhangi bir satın alma yöntemini seçerek işlemlerini en kısa
sürede tamamlama şansına sahip olmaktadır.
https://www.netkart.org

Paykwik Fiyatları
Paykwik fiyatları olarak belirtilen husus aslında Paykwik satın alımları ya da yüklemelerinde
ortaya çıkan komisyon tutarlarını belirten bir tanımlama olmakla beraber, Türkiye’nin döviz
kuru dalgalanmaları da göz önüne alındığında Paykwik yetkili satıcıları tarafından belirlenen
Euro kuru sabitlemeleri de oldukça önem kazanmaktadır. Tüm detaylar yanında Paykwik
fiyat ve komisyon tutarları ile birlikte belirlenen Euro kurları için Paykwik’in muadillerine göre
sunduğu avantajlar kullanıcılarına oldukça önemli ve değerli avantajlar sağlamaktadır. Aynı
zamanda Paykwik mobil ödeme özelliği sayesinde kullanıcılar Paykwik satın alımlarında dahi
herhangi bir banka ya da kredi kartı bilgisi paylaşmadan cep telefonu faturalarına
yansıttıkları Paykwik bedellerini rahatlıkla ödeyebilme şansına da sahip olmaktadır. Sadece
Paykwik satın al işlemi ile ilgili değil, Paykwik bozdurma işlemlerinde de müşteri lehine
olan özellikler oldukça fazla sayıda olmakla beraber, Paykwik satışında yetkili olan sitelere
7/24 canlı online ulaşım özelliği de oldukça değerlidir.

