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EUROPASERIEN, 20-EUROSEDELN: SÄKERHETSDETALJER

Lätta att kontrollera

Liksom den första serien eurosedlar kommer Europaserien att vara lätt att kontrollera med ”KÄNN,  TITTA och LUTA”-metoden.

Papperets struktur – Känn på sedeln. Den känns sträv och fast.
Relieftryck – Känn de korta upphöjda linjerna på sedelns högra och vänstra kanter. Huvudbilden, bokstäverna och den stora valörsiffran känns också tjockare.

Vattenmärke med porträtt – Titta på sedeln mot ljuset. Ett porträtt av Europa, valörsiffran och huvudbilden blir synliga.
Porträttfönster i hologrammet –  Mot ljuset blir fönstret i översta delen av hologrammet transparent och visar ett porträtt av Europa på båda sidorna av sedeln.

Smaragdgrön siffra – I den glänsande siffran ses en ljuseffekt som rör sig upp och ner.  Den växlar också färg mellan smaragdgrönt och blått.
Hologram – På den silverfärgade remsan syns valören, huvudmotivet och €-symbolen.
Porträttfönster i hologrammet –  I fönstret i översta delen av hologrammet visas ett porträtt av Europa. När sedeln lutas visas även regnbågsfärgade linjer runt 
valörsiffran. På sedelns baksida syns regnbågsfärgade valörsiffror i fönstret.

 1  KÄNN

 2  TITTA

 3  LUTA
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www.bde.es

www.centralbank.gov.cy

www.bcl.lu

www.oenb.at

www.bsi.si

www.eestipank.ee

www.bundesbank.de

www.bankofgreece.gr

www.bancaditalia.it

www.dnb.nl

www.lb.lt

www.nbs.sk

www.bof.fi

www.centralbankmalta.org

www.nbb.be

www.bportugal.pt

www.banque-france.fr

www.centralbank.ie

www.bank.lv

EUROPASERIEN: BAKGRUNDSINFORMATION

Varför nya sedlar?
 
Det är mycket viktigt att sedlarnas säkerhetsdetaljer uppdateras och förbättras 
regelbundet så att de blir svårare att förfalska. På den nya 20-eurosedeln finns
ett innovativt “porträttfönster” som blir synligt på båda sidor av sedeln när den  
hålls mot ljuset.

På porträttet i den nya serien avbildas Europa, en gestalt från den grekiska  
mytologin och ursprunget till namnet på vår världsdel. Den bild som används på 
sedlarna i Europaserien finns på en över 2000 år gammal vas som ursprungligen 
hittades i södra Italien och som nu är utställd i Louvren i Paris.
 

DEN FÖRSTA SERIEN

Ett tryggt betalningsmedel  

Sedan införandet 2002 har eurosedlarna blivit ett av 
världens mest betrodda betalningsmedel och de är en 
stark symbol för den europeiska integrationen. Idag är 
euron valuta i 19 länder och för 338 européer. Det är 
vår plikt att behålla det förtroendet och göra våra 
pengar ännu säkrare med hjälp av den modernaste 
sedeltekniken.

Ett stegvist införande av den nya serien

Sedlarna i Europaserien kommer att införas under några års tid. Den nya 
5-eurosedeln kom 2013 och den nya 10-eurosedeln 2014. Den nya 20-eurosedeln 
ska sättas i omlopp den 25 november 2015. Den första seriens sedlar kommer 
tillsvidare att vara i omlopp samtidigt som de nya.  Även efter att de har upphört  
att vara lagligt betalningsmedel kommer man att kunna växla in sedlarna under 
obegränsad tid på alla nationella centralbanker i Eurosystemet.

Mer information finns på
www.nya-eurosedlar.eu

Mario Draghi
Europeiska centralbankens ordförande

Mer information om eurosedlarna och -mynten kan du få från din nationella centralbank 

eller:

Europeiska centralbanken

Sonnemannstrasse 20

60314 Frankfurt am Main

Tyskland

Tfn. +49 69 1344 7455 / Fax: +49 69 1344 7401

E-post: info@ecb.europa.eu

www.nya-eurosedlar.eu

www.euro.ecb.europa.eu

EUROPASERIEN


