
Alipay w handlu elektronicznym
Krótka instrukcja





Witamy w Alipay
Alipay to system płatności mobilnych z Chin.

Na kolejnych stronach dowiesz się krok po kroku, jak łatwe jest płacenie za pomocą Alipay 
w handlu elektronicznym.

Zaczynamy!

Więcej informacji pod adresem: www.six-payment-services.com/alipay



 Klient chce zapłacić przy 
użyciu Alipay
Chcąc zapłacić za zamówienie online 
klient wybiera w oknie płatności środek 
płatniczy Alipay.
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Wygenerowanie kodu 
QR Alipay
Kod QR zostaje wygenerowany automa-
tycznie i pojawia się w oknie płatności.
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Skanowanie kodu QR
Klient skanuje kod QR za pomocą swojej 
aplikacji Alipay. 
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 Szczegóły dot. transakcji
Po zeskanowaniu przez klienta kodu QR 
w aplikacji Alipay zostaną wyświetlone 
szczegóły transakcji.

Jetzt bezahlenZapłać teraz 
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 Potwierdzenie płatności
Klient wprowadza swój kod PIN lub 
używa swojego odcisku palca, aby 
potwierdzić płatność w aplikacji Alipay.

4CODE

Jetzt bezahlenZapłać teraz 



 Otrzymanie potwierdzenia
Jak zawsze otrzymasz potwierdzenie 
dokonania płatności od swojego 
dostawcy usług płatniczych oraz ewen-
tualnie z systemu sklepowego.
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 Klient otrzymuje 
 potwierdzenie 
Klient otrzyma potwierdzenie płatności 
w aplikacji Alipay i zostanie powtórnie 
przekierowany do Twojego sklepu inter-
netowego.
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 Najważniejsze informacje w skrócie

Kod QR
Kod QR zostanie wygenerowany automa-
tycznie i pojawi się w oknie płatności.

Uproszczony proces płatności
Proces płatności staje się łatwiejszy dla 
Twoich klientów, ponieważ nie trzeba po-
nownie wprowadzać danych przy każdym 
zamówieniu.

Skaner kodu QR
Aby móc zeskanować kod QR, klient musi 
aktywować kamerę swojego smartfonu w 
aplikacji Alipay. 

Wymagane połączenie internetowe
Aby dokonać płatności Alipay, klienci muszą 
mieć smartfon podłączony do sieci mobil-
nej lub sieci WLAN.



SIX Payment Services AG
Hardturmstrasse 201
8021 Zurych
Szwajcaria

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Oddział w Austrii
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A-1030 Wiedeń

SIX Payment Services (Europe) S.A.
10, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luksemburg

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Oddział w Polsce
ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
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