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REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOGOTYPU
1.1 Logotyp

Logotyp Paysera składa się ze słowa „pay” w niebieskim kolorze i słowa „sera” w 
pomarańczowym kolorze. W środku znajduje się łącząca stylizowana litera „S”. 
Kolorów logotypu nie można zmieniać ani używać w odwrotnej kolejności.
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1.2 Apsauginė erdvė
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1.3  Dydžiai
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Minimalny rozmiar logotypu w druku ma szerokość 20 mm

Przestrzeń wokół logotypu zależy od wielkości litery A – po dodaniu dwóch 
liter otrzymasz wymaganą przestrzeń 4x, jak pokazano w przykładzie. 
Przestrzeń ochronną można również ustawić według wysokości litery S, 
zachowując te same proporcje, jak i w przypadku litery A.

Aby nasz logotyp był zawsze widoczny, określony jest minimalny rozmiar 
logotypu. Logotyp nie może być mniejszy niż 20 mm lub 100 px.  Maksymal-
ny rozmiar logotypu nie ma ograniczenia, ale sam logotyp nie może prze-
kraczać 40% całkowitej powierzchni układu.

20 mm
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Minimalny rozmiar logotypu w wersji elektronicznej ma szerokość 100 px
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1.5  Przykłady niewłaściwego użycia

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Proin a nulla rhoncus, 
pharetra est ac, eleifend risus. Vestibu-
lum cursus                     faucibus mi, nec 
semper lacus. Quisque arcu dui, lacinia 

Nie zmieniaj proporcji logotypu Nie zmieniaj kolorów logotypu Nie zmieniaj pozycji Nie zamieniaj kolejności kolorów

Nie zmieniaj rozmiaru
poszczególnych obiektów

Nie używaj cieni Nie używaj logotypu w tekście

9.

Nie używaj przejścia kolorów

Nie używaj kolorowego logotypu
na jasnym tle lub zdjęciach



Hierarchia kolorów powinna być zachowana w proporcjach podanych w 
tym dokumencie. W stosunku 4/1 dominuje niebieski. Jeśli używany jest 
gradient kolorów, ważne jest, aby zachować stosunek 4/1.
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1.7 Kolory

TONY KOLORU

100 % 60 %80 % 40 % 20 %

  

TONY KOLORU
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HIERARCHIA KOLORÓW
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ORYGINALNY LOGOTYP CZARNY LOGOTYP

BIAŁY LOGOTYP BIAŁY LOGOTYP

BIAŁY LOGOTYP CZARNY LOGOTYP

Logotyp Paysera może być tylko w białym, czarnym i oryginalnych (niebieski 
z pomarańczowym) kolorach. Kolorów dwukolorowego logotypu nie można 
zamienić miejscami, używany jest tylko logotyp niebiesko-pomarańczowy. 
Należy przestrzegać kodów kolorów logotypu. Jeśli tło układu jest 
zróżnicowane lub zbiega się z kolorami logotypu, użyj całkowicie białego lub 
czarnego logotypu, jak pokazano w przykładzie.

1.6 Wykorzystanie logo w kolorze

CMYK : C084   M042   Y000   K000

Pantone : 2727 C

RAL : RAL5015 

RGB : R000 G127 B195

HEX : #007FC3

KODY KOLORÓW

CMYK : C000   M067   Y093   K000

Pantone : Bright Orange C

RAL : RAL2005 

RGB : R255 G118 B038

HEX : #ff7626

KODY KOLORÓW

GRADIENT

GRADIENT



Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z logotypu Paysera,
prosimy o kontakt z działem marketingu pod adresem marketing@paysera.com


