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Paycell kart? ne kadar

Paycell Uygulamasını App Store ve Google Play Store'dan indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Operatörden bağımsız olan herkes Paycell Uygulamasını kullanabilir. Kaydolduktan sonra uygulamaya bir ödeme yöntemi eklemeniz yeterlidir. Paycell logosunu gördüğünüz işletmelerde, mobil uygulamalarda ve
anlaşmalı web sitelerinde Paycell ile ödeme yapabilirsiniz. Paycell ödeme platformu şu anda sözleşmeli shell akaryakıt istasyonlarında, ZUBizU turkcell.com.tr ve Çağrı Merkezi 532'de kullanılmaktadır. Anlaşmalı işletmelerde ödeme yöntemi olarak tüm bankalardan kredi kartları, Paycell Kartları ve Paycell Dijital Para
Birimleri kullanabilirsiniz. Mobil ödemelere açık hattı olan tüm Turkcell kullanıcıları için mobil ödemeler de ödeme aracı olarak gösteriliyor. Paycell kartı Türkiye'nin ilk Internet gelir alışveriş kartı! Paycell kartı; Bu içine yük olarak çok para harcıyor ilk alışveriş kartı, mağazalar ve internet alışverişleri güvenle kullanılabilir ve
harcamak gibi internet kazanır. Paycell Kart ile yapılan maliyetlerden Paycell Puanı kazanabilir, kazandığınız puanları internete çevirebilir veya istediğiniz alanda sözleşme hizmetleri için kuponlara dönüştürebilirsiniz. Kazandığınız puanları kullanmak istemiyorsanız, bunları herkese gönderebilirsiniz. Paycell kartı
kullanmaya başlamak için ne yapmam gerekir? Paycell Kart sağlamak için, adınızı/soyadınızı, telefon numaranızı ve TC kimlik numaranızı vermeniz gerekmektedir. Turkcell hat sahipleri kartları sadece GSM bilgileri ile etkinleştirebilirler. Paycell Kart sağlamak için Turkcell Store'dan destek alabilir veya Paycell
Uygulaması üzerinden şu adımları izleyerek kartı etkinleştirebilirsiniz: Paycell'e oturum açın. Hesabım ekranındaki Paycell Kart alanını girerek Kart Ekle düğmesini tıklatın. Etiketi Etkinleştir düğmesini tıklatın. Kart bilgilerini girin ve kartı etkinleştirin. Paycell kart şifrem nedir? Nasıl değiştirilir? İlk parolanız 16 haneli bir kart
numarasının son 4 hanesidir. Paycell çağrı merkezinde Paycell uygulaması, Denizbank ATM veya IVR üzerinden şifrenizi değiştirebilirsiniz. Paycell uygulamasından kart şifrenizi değiştirmek için ana menüdeki paycell kartını tıklayın ve değiştirmek istediğiniz şifreyi içeren kartı seçin. Daha sonra ekranın sağ üst
köşesindeki Ayarlar simgesine basıp parola işlemine tıkladıktan sonra yeni parolanızı ayarlayabilirsiniz. Bakiyemi nasıl alabilirim? Bakiyeyi Turkcell Store'dan aşağıdaki gibi indirebilirsiniz: En yakın Turkcell Store'u ziyaret edin. Uçuş personeline Paycell Kartınıza para yatırmak istediğinizi bildirin. Bana nakit göndermek ve
yükleme yapmak istediğiniz para verin. Paycell Uygulamasından bakiyenizi aşağıdaki gibi alabilirsiniz: Paycell uygulamasını girin. Geçerli bir kredi kartını Paycell Cüzdanınıza kaydedin. Hesabım sekmesinde, Paycell kartı. Yüklemek istediğiniz kartı seçin. Yüklemek istediğiniz tutarı girmek için Yük Bakiyesi düğmesini
tıklatın. En sonuncusu. ve varış ekranına yüklemek için kredi kartı seçin. Dengeli yükünüzü gerçekleştirin. EFT ile Denizbank A.Ş.'yi seçerek ve Banka Kodu: 134, Şube: 9019 Genel Muhasebe ve Hesap Numarasını yerine 16 haneli kart numaranızı girerek bakiyeyi aşağıdaki gibi indirebilirsiniz: Bankanın internet veya
mobil şubesini girin. İşlem menüsündeki Para Transferi sekmesinde EFT işlemlerine tıklayın. Hesap olmadan gönder türünü seçin. Alıcı hesap numarası bölümüne 16 haneli kart numaranızı girin. Bankacılık bölümünden Denizbank Inc(134) seçeneğini belirleyin. Şehriniz olarak İstanbul'u seçin. Şubesi olarak General
Muhasabe Dolum'u (9019) seçin. Alıcı adı bölümünde, yüklediğiniz kart sahibinin adını ve soyadını yazın. İşlemi tamamlayın. DenizBank'ın ATM'sinden bakiyenizi aşağıdaki şekilde yatırabilirsiniz: Kartı ATM'nize takın ve şifrenizi girin. Ekrandan kartın bakiyesini al'ı seçin. Satın alma işlemine yatırmak istediğiniz miktarı
koyun. Ekranda görünen onay alanından miktarı kontrol edin. Süreci onaylayın ve tamamlayın. Kart bilgilerimi ve işlem geçmişimi nasıl görüntüleyebilirim? Kartınızla ilgili tüm işlemler için Paycell Mobile uygulamasını indirmenizi öneririz. Paycell mobil uygulamasını kullanarak kartınızı etkinleştirebilir; kart bakiyesi;
kartınızdaki bakiyeyi yükseltebilir; maliyetlerinizi kartınızdan görebilirsiniz. Kartımla harcama limitim nedir? Ay boyunca kartınıza 750 TL'ye kadar yükleyebilir ve harcayabilirsiniz. Kartınızın anlık bakiyesi 750 TL'yi geçemez. Turkcell Store'dan KYC (KIMLIK Kontrolü) gerçekleştiren müşterilerimiz ayda 10.000 TL'ye kadar
yükleyebilir ve harcayabilirler. Kartımdan para çekebilir miyim? Paycell Kart ile banka ATM'lerinden ve PTTmatics'ten para çekebilir ve gönderebilirsiniz. SSS Benzer kampanyaların ayrıntıları Daha fazla bilgi Paycell Kart satın almak için buraya tıklayın. Paycell uygulamasını indirmek için tıklayınız. Paycell Kart kullanırken
yaş sınırı yoktur. İnternet ve Paycell puanları Paycell Kartları ve Sanal Paycell Kartları ile yapılan tüm yurtiçi ve yurtdışı maliyetlerden kazanılacaktır. İnternet ve Paycell Point satın almamağaza ve internet maliyetleri, MoTo (Posta siparişi, Telefon Siparişi), temassız işlemler içerir. Nakit işlemler internet ve Paycell Puan
kazanmaz. Harcanan her 1 TL için kazanılan 5 MB değerindeki paycell puanları. Kazanılan Paycell puanları, paycell Application.Paycell Application.Paycell Points'in 2 2 2 Ekim 2019 tarihinden önce kazandığı Paycell Hediye World bölümünde, satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süreyle 2 iş günü içinde görüntülenebilir.
Symed puanlar 1 yıl içinde silinecektir. Paycell Hediye Dünyası'nda 22 Ekim 2019 tarihi itibariyle kazanılan Paycell Puanları 1 Mart 2021 tarihine kadar geçerlidir. Aynı yıl içinde kazanılan paycell puanları gelecek yıl 1 Mart'a kadar geçerli olacak ve 1 Mart'a kadar ösym'den puan silinecektir. Son 4 ay içinde Paycell
uygulamasına girmemiş olan müşterilerin puanları otomatik olarak kaldırılır Ayda 10. Paycell Paycell Yedekleme kullanılmak üzere Paycell'e kayıtlı olmalıdır. Karpaycell Hediye Dünya paycell uygulamasında benim Paycell Hediye Dünya bölümünde görülebilir. Paycell puan değeri 5 MB 1 $ harcama başına kazanılan.
Kazanılan Paycell Puanları ile günlük 500 MB ve 1 GB plan satın alabilirsiniz. Alınan Internet paketleri kartın tanımlandığı telefon numarasında kullanılabilir. Kullanıcılar tarafından kazanılan Paycell Puanları ile kullanıcılar son 30 günde en fazla 10 kez ve 20 kata kadar günlük 500 MB plan la günlük 1 GB plan alabilirler.
Internet'in satın alınması, tüm bireysel ve kurumsal müşterilerle birlikte arka ve geri ödeme satırlarını içerir. İnternet ve Paycell Point alımları satır bazında yapılır. Kazandığınız puanları diğer kullanıcılara aktarabilirsiniz. Son 30 gün içinde, kullanıcılar en fazla 500 Paycell Puanı aktarabilir. Kullanıcılar son 30 gün içinde
diğer kullanıcılardan 500'e kadar Paycell Puanı alabilir. İadeler ve iptaller, maliyetten kazanılan Paycell Puanları için dikkate alınacaktır. İptaller/geri ödemeler sonucunda kazanılan paycell puanları iptal edilecektir. Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. avukatlık/düzenleme koşullarını istediği zaman
durdurma, değiştirme ve/veya iptal etme hakkına sahiptir. Kullandığınız hediye MB planının sonunda yenilenmez ve internet kullanımınız geçerli fiyatınızdan ücretlendirilir. Internet kampanyasında hediye sadece kişisel kullanım içindir. Ticari gelir amacıyla kullanılamaz veya satılamaz. Ticari amaçla tespit edilen
kullanımları olan aboneler hakkında yasal işlem yapılacak ve hatları tek taraflı olarak iptal edilebilir. İnternet paketleri kapsamındaki hediyeler üçüncü şahıslara aktarılamaz. Turkcell, çevrimiçi mesajlaşma ve sesli iletişim (IM ve VOIP), internet paylaşımı (Tethering) ve canlı dosya paylaşım programları (P2P) gibi internet
paket ve hizmetlerinin kullanımını değiştirme hakkına sahiptir. Kullanım hakları sadece yurtiçi değerli paketler halinde verilir. Symed izinler sonraki aşamaya geçmez. Bu paket yalnızca internet erişim noktası kullanılarak yapılan bağlantılar için geçerlidir. İnternet erişim noktaları, Blackberry cihazları tarafından kullanılan
Blackberry erişim noktaları ve 3G netbook'lar, dizüstü bilgisayarlar ve USB modemler tarafından kullanılan mobil geniş bant erişim noktaları (MGB/MGBS) paketlere dahil değildir. Paketin en yüksek hız limiti 7,2 Mbps olacak, öncelik 2. Bol 11 Kampanyanızdan bol içerik ve ilk ayda 20 GB ek avantajlarla Turkcell
Faturalı'nın kalitesini yaşayın! 54,90 TL / AY İnCELEME YILLIK ABONELİk Kampanyanızın içeriği bol ve ilk ayda 20 GB ek avantajlarla Turkcell Faturalı'nın 14 Kaliteli Deneyimi! 64,90 TL / AY İnCELEME YILLIK ABONELİk Kampanyanızın içeriği bol ve 20 GB ek avantajlara sahip Turkcell Faturalı'nın 16 Kalite Deneyimi
Ilk! 74,90 TL / AY İnCELEME YILLIK ABONELİk 4 GB Mobil Wifi internet paketi ile 12 aylık sözleşme ile 4.5G.'de. 29,90 TL/AY ZENGIN Yıllık ABONELIK INCELEMESI 24 24 Turkcell Faturalı'nın kalitesini ilk ayda bol içerik ve 30 GB ek avantajlarla yaşayın! 109,90 TL / AY İnCELEME YILLIK ABONELİk Kampanyanızın
içeriği bol ve ilk ayda 30 GB ek avantajlarla Turkcell Faturalı'nın 20 Kalite Deneyimi! 89,90 TL / AY İnCELEME YILLIK ABONELİk Kampanyanızın içeriği bol ve ilk ayda 30 GB ek avantajlarla Turkcell Faturalı'nın 18 Kalite Deneyimi! 79,90 TL / AY İnCELEME YILLIK ABONELİk Kampanyanızın içeriği bol ve ilk ayda 30 GB
ek avantajlarla Turkcell Faturalı'nın 15 Kaliteli Deneyimi! 69,90 TL / AY İnCELEME YILLIK ABONELİk Kampanyanızın içeriği bol ve ilk ayda 20 GB ek avantajlarla Turkcell Faturalı'nın 12 Kaliteli Deneyimi! 59,90 TL/AY Değer BK. Yıllık Abonelik Paycell Kartınız ile harcamalarınızdan Internet ve Paycell Puanı
kazanabilirsiniz. Paycell puanınız Paycell uygulamasının Paycell Hediye Dünyası bölümünde görüntülenir. Devam. Turkcell dışındaki bir elektronik kullanıcı numara değişikliği yaptığında paycell puanları aktarılmaz. Paycell Kartlarını kullanan müşteriler kullanılabilir. Kazanılan Paycell puanlarının kullanılabilmesi için
paycell'e kaydolmanız gerekir. Karpaycell Hediye Dünya paycell uygulamasında benim Paycell Hediye Dünya bölümünde görülebilir. Paycell puan değeri 5 MB 1 $ harcama başına kazanılan. Kazanılan Paycell Puanları ile günlük 500 MB ve 1 GB plan satın alabilirsiniz. Alınan internet paketleri, Paycell uygulamasının
Paycell Hediye Dünyası bölümünde 2 iş günü içinde paycell kart ile harcama yaptıktan sonra kazanılan Paycell Puanlarının tanımlandığı telefon numarasında kullanılabilir... Unsymed Paycell puanları bir sonraki aya taşınacaktır. Hayır, bilgi olmayacak. Paycell Hediye Dünyası bölümünde kazandığınız Paycell Puanlarını
Paycell uygulamasında görebilirsiniz. 22 Ekim 2019 tarihinden önce kazanılan paycell puanları, satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Symed puanlar 1 yıl içinde silinecektir. Paycell Hediye Dünyası'nda 22 Ekim 2019 tarihi itibariyle kazanılan Paycell Puanları 1 Mart 2021 tarihine kadar geçerlidir. Aynı yıl
içinde kazanılan paycell puanları gelecek yıl 1 Mart'a kadar geçerli olacak ve 1 Mart'a kadar ösym'den puan silinecektir. Son 4 aydır Paycell uygulamasına girmemiş olan müşteri puanları her ayın 25'inde otomatik olarak silinir. Satır başka bir numaraya taşındığında kampanya avantajları uygulanır. Hayır, sınır yok.
Kampanya için iptal işlemi yoktur. Paycell Kartı ile yapılan masrafların iptali/iadesi durakta kazanılan puanlar için iptal edilecektir. İnternet ve Paycell Point alımları satır bazında yapılır. Kazandığınız puanları diğer kullanıcılara aktarabilirsiniz. Son 30 gün içinde, kullanıcılar en fazla 500 Paycell Puanı aktarabilir. Kullanıcılar
kullanıcılardan en fazla 500 Paycell Puanı alabilirsiniz Son 30 günde. Paycell yedeklenmiş Paycell Puanlar kullanmak için kayıt yapılmalıdır. Kazanılan Paycell puanları Paycell App Paycell Gift World bölümünden görülebilir. Kazanılan puan ile 500 MB ve 1 GB günlük planları satın alabilirsiniz. Alınan Internet paketleri
kartın tanımlandığı telefon numarasında kullanılabilir. Kazanılan Paycell Puanları ile kullanıcılar son 30 günde 10 defaya kadar günlük 1 GB, 20 kata kadar ise günlük 500 MB plan alabilir. 22 Ekim 2019 tarihinden önce kazanılan paycell puanları, satın alma tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir. Symed puanlar 1 yıl
içinde silinecektir. Paycell Hediye Dünyası'nda 22 Ekim 2019 tarihi itibariyle kazanılan Paycell Puanları 1 Mart 2021 tarihine kadar geçerlidir. Aynı yıl içinde kazanılan paycell puanları gelecek yıl 1 Mart'a kadar geçerli olacak ve 1 Mart'a kadar ösym'den puan silinecektir. Son 4 ay içinde Paycell uygulamasına girmemiş
olan müşterilerin puanları her ayın 10'unda otomatik olarak silinir. Paycell Kart ile yapılan harcamalardan sonra kazanılan Paycell puanları 2 iş günü içinde Paycell Uygulamasından görüntülenebilir. Yenİ Birbirinden büyük cihazlar için en iyi uyum alın! Yap!
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