Ukash Kartım Firması Hakkında Detaylı Bilgiler Ve
Ukash Kart Özellikleri
Ukash Kartım internet sitesi 7 senedir Ukash
Kart satışı yapmakta olan firmamıza ait internet
sitelerinden biridir. İnter Görsel hizmetleri
firmamız 5 operatör çalışanı ile yaklaşıp 2000
müşterimize Canlı Destek ve Telefon hatlarında
hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini ilke
edinmiş olan firmamız siz müşterilerimize hem
kart alımlarında hem kullanımlarında her türlü
destek hizmetini vermektedir. Firmamız
tamamen yasal olup ukash satışlarını sadece
resmi web sitelerinden ve kendisine ait Skype
adreslerinden yapmaktadır. Bunun dışında firmamızın internet adresleri aşağıda verilmiştir. Canlı
Destek, Skype ve İnternet Sitelerimiz dışında satış hizmeti verdiğimiz başka site sosyal
uygulama yada başka bir satış kanalımız yoktur.
Firmamız sıfır hata ile üretilen ukash kart pin kodları satar. %100 geçerli kodlar tam değerinde
son kullanma tarihi 1 yıl olan kart satmaktayız.
Ukash alımlarınız için yapılan ödemeleriniz adınıza ve kimlik numaranıza faturalandırılır. Fatura
adres gönderimlerinde kargo bedeli alıcıya aittir.

Banka hesap numaralarımızı internet ortamında paylaşmıyoruz bu Canlı Destek ve Telefon ile
istediğiniz bankanın hesap numarasını talep edebilirsiniz. Bunun sebeide 3. şahılar banka
hesaplarımızı öğrenip kendilerine sahte site açıp bu sitelerden adımıza ukash kart satışını
engellemek içindi1 r. Sitemizde yer alan tüm sözleşmeler güvenlik uygulamaları siz değerli
müşterilerimizin mağdur etmemek adınadır.
İnternet sitelerimizden Facebook dolandırıcılığı , Virus dolandırıcılığı, Yasal Uyarılar bölümlerinden
nasıl dolandırabileceğinize dair unsurları , uymanız gereken yasal unsurları ve sözleşmeleri
bulabilirsiniz.
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Ukash Kartım olarak bizim için en önemli olan %100 müşteri memnuniyetidir.
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Aşağıdaki menülerde yer alan ukash kart hakkındaki kısımları mutlaka okuyunuz.
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Ukash Kart Özellikleri...Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
Ukash Kart Nasıl Alınır? Almadan Okuyunuz…
Ukash Kart Nasıl Kullanılır? Kullanmadan Okuyunuz…
Nasıl Dolandırılırsınız? İlk Okunması Gereken…
Ukash Kart Fiyatları...En Ucuz Fiyata Nasıl Alınır?

Firma olarak çalışma saatlerimiz sabah 09:00 gece saat 04:00 kadardır.
Toplu ukash alımlarında indirim uygulanmaktadır. İstediğiniz miktarda ukash kart alımı
yapabilirsiniz.
Saygılarımızla ukash kartım
Firmamıza ait internet sitelerimiz;
http://www.ukashkartim.com
Blog Sayfalarımız
http://ukashkartim.blogspot.com/

