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Cellum-Cardnet: Mobilba költözik a paysafecard 

Budapest, 2015. június 4. – A Cardnet új alkalmazásával hamarosan Európa-szerte lehet a népszerű, 
ám eddig csak a kijelölt üzletekben kapható paysafecard utalványt vásárolni mobiltelefonról, 
mindössze pár gombnyomással. A Pay-Station applikáció a Cellum fizetési motorjára épül. 
 
Minden eddiginél kényelmesebben és biztonságosabban megvásárolható a paysafecard utalvány a 
Cardnet Pay-Station alkalmazása segítségével. A paysafecard Európa legelterjedtebb internetes 
vouchere, hiszen személyes és bankkártyaadatok megadása nélkül lehet vele online fizetni játékért, 
zenéért és számtalan egyéb szolgáltatásért mintegy félmillió elfogadóhelyen. A népszerű netes 
fizetőeszközhöz eddig csak a szerződött üzletben lehetett hozzájutni.  
 
A Pay-Station a Cellum Plug and Pay elnevezésű fejlesztői csomagjára épül, a biztonságról pedig a 
fejlesztőcég szabadalmaztatott kártyatárolási technológiája gondoskodik. A rendszerben euróban 
lehet fizetni, amelyet a Kalixa digitális fizetési szolgáltató kezel. 
 
A Pay-Station Androidra, iOS-re egyaránt letölthető és Ausztriában indul el először, később pedig az 
Európai Unió többi részén is bevezetik. A Cardnet az alkalmazás funkcióit a paysafecard vásárláson túl 
további fizetési és egyenlegfeltöltési szolgáltatásokkal bővíti majd. 
 

 
 

 

A Cardnetről 

A CARDNET Zrt. Magyarország egyik meghatározó, bankfüggetlen, elektronikus tranzakció-
szolgáltatója.A CARDNET több mint húsz éve nyújt tranzakciós szolgáltatásokat, és biztosít 
megfelelő informatikai hátteret a készpénzkímélő fizetési eszközök használatához. A CARDNET 
közel harmincezer terminált üzemeltet országszerte, szoftverfejlesztő csapata pedig bankok, 
kereskedők és szolgáltató cégek számára kínál innovatív fizetési megoldásokat, ezáltal a hazai 
piac egyik legnagyobb szolgáltatója. Évente több mint 10 millió nem banki elektronikus 
tranzakciót kezel.  

A CARDNET 2010-ben indította el plasztikkártya alapú, elektronikus ajándékkártya szolgáltatását 
a Gift Card-ot. 2011-ben pedig a hazai kis- és középvállalatok számára kifejlesztett kártyaalapú 
törzsvásárlói megoldását a PONTNEKEM-et vezette be. 

2012-ben pedig piacra lépett a fesztivál- és rendezvénykártya megoldásával a Festipay 
szolgáltatással, amely a fesztiválszervezők számára nyújt kényelmes és biztonságos fizetési 
megoldást.  2014-től a cég stratégiai megállapodást kötött a Sziget Kulturális Szervezőirodával, 
ezáltal a Sziget négy legnagyobb fesztiváljának - Gourmet, VOLT Fesztivál, MasterCard Balaton 
Sound és Sziget Fesztivál - a Cardnet Zrt. a fizetési megoldás szállítója. A Cardnet Zrt. a Festipay 
fizetési megoldásával a hazai fesztivál piac legnagyobb fizetési kártyaszolgáltatója. 

www.cardnet.hu, www.pay-station.eu 

http://plugandpay.cellum.com/
http://www.cardnet.hu/
http://www.pay-station.eu/
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A Cellumról 

A Cellum Európa vezető mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon keresztül történő 
vásárlásokat egyszerűbbé, és biztonságossá tették. A cégcsoport banki biztonsági szintű 
megoldásai a mobilkereskedelem minden területét lefedik, beleértve a vásárlást és a fizetést, 
valamint az érintésmentes (NFC) technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3.0-ás megfelelési 
tanúsítvánnyal rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként szerzett 
meg, így megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb biztonsági 
szabványának. 

A Cellum által üzemeltetett rendszer közel kétmillió biztonságos tranzakciót kezel havonta. A cég 
számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint az OTP Bank, az Erste Bank, 
az FHB Bank, a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a PaysBuy/DTAC, vagy a Vivacom. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, 
leányvállalatot alapított több európai országban, valamint képviseleti irodát nyitott Észak-
Amerikában és Ázsiában. 

www.cellum.com 

A paysafecardról 

A paysafecard.com Wertkarten GmbH egy bécsi székhelyű nemzetközi cég, leányvállalatai vannak 
többek között Londonban, Düsseldorfban, Luzernben, New Yorkban, Mexikóvárosban és Buenos 
Airesben. A céget Ausztriában és Németországban alapították 2000-ben és a Skrill Group 100%-os 
tulajdonában áll. A cég jelenleg 40 országban több mint 480.000 értékesítési ponttal van jelen. Fő 
terméke a paysafecard, egy bárki által használható, előre fizetett online fizetési megoldás, 
amihez nincs szükség bankszámlára vagy bankkártyára. A fizetéshez csupán a 16 számjegyből álló 
paysafecard PIN kódot kell megadni. A paysafecardot több ezer online áruházban lehet használni. 
A paysafecard, my paysafecard, paysafecard MasterCard® és YUNA márkákkal a cég Európa 
piacvezetőjévé vált az előre fizetett fizetési megoldások terén. 

www.paysafecard.com 

http://www.cellum.com/
http://www.paysafecard.com/

