EUROPASERIEN: SÄKERHETSDETALJER

Lätt att kontrollera och svår att förfalska
Tack vare de förbättrade säkerhetsdetaljerna är de nya 5- och 10-eurosedlarna ännu svårare att förfalska. Och precis som den första serien sedlar är de lätta att kontrollera.
Följ bara känn-titta-luta-metoden.
1

KÄNN

Känn på papperet – Sedeln är sträv och fast.
Reliefeffekt – Känn på de korta upphöjda linjerna på vänster och höger sida. Huvudbilden, bokstäverna och den stora valörsiffran känns också tjockare.
2

TITTA

Vattenmärke med porträtt – Titta på sedeln mot ljuset. Ett porträtt av Europa, valören och ett fönster syns.
Lägg sedeln på en mörk yta så blir de ljusa områdena mörkare.
Säkerhetstråd – Titta på sedeln mot ljuset. Säkerhetstråden syns som en mörk linje.
3

LUTA

Smaragdgrön siffra – Luta på sedeln. En ljuseffekt rör sig upp och ner på siffran. Den växlar också färg från smaragdgrönt till mörkblått.
Hologram med porträtt – Luta på sedeln. Då syns ett porträtt av Europa, ett fönster och valören i den silverfärgade remsan.
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EURONS NYA ANSIKTE
Upptäck den nya 10-eurosedeln
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Nya 10-eurosedeln är i omlopp fr.o.m 23 september 2014

www.nya-eurosedlar.eu
www.euro.ecb.europa.eu

€

EUROPASERIEN: BAKGRUNDSINFORMATION

Ett tryggt betalningsmedel

De nya eurosedlarnas ”ansikte”

Sedan eurosedlarna infördes 2002 har de blivit ett
av världens mest använda betalningsmedel. För att
upprätthålla tryggheten har Europaserien tagits fram
med hjälp av den senaste sedeltekniken.

Mario Draghi
Europeiska centralbankens ordförande

Porträtt har traditionellt sett använts på sedlar över hela världen och forskning visar
att människor brukar ha lätt att känna igen ansikten. Eurosystemet valde att använda
ett porträtt av Europa på de nya eurosedlarnas vattenmärke och hologram. Europa
är en gestalt från den grekiska mytologin. Porträttet hämtades från en över 2 000 år
gammal vas som hittades i södra Italien och som finns på Louvren i Paris. Porträttet
valdes eftersom det har en tydlig anknytning till världsdelen Europa och ger sedlarna
ett mänskligt drag.

www.nbb.be

www.bundesbank.de

www.eestipank.ee

www.centralbank.ie

www.bankofgreece.gr

www.bde.es

www.banque-france.fr

www.bancaditalia.it

www.centralbank.gov.cy

www.bank.lv

www.bcl.lu

www.centralbankmalta.org

www.dnb.nl

www.oenb.at

www.bportugal.pt

www.nbs.sk

www.bsi.si

www.finlandsbank.fi

Ett stegvist införande av den nya serien
Europaserien kommer att införas under några års tid. Den nya 5-eurosedeln infördes
2013 och den nya 10-seursedeln kommer att ges ut fr.o.m. den 23 september 2014.
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

DEN FÖRSTA SERIEN

EUROPASERIEN
Framsida

För att ta reda på mer om eurosedlarna och mynten kan du kontakta din nationella
centralbank eller
Baksida
Framsida

Baksida

Europeiska centralbanken

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

Kaiserstrasse 29

E-post: info@ecb.europa.eu

60311 Frankfurt am Main

www.nya-eurosedlar.eu

Tyskland

www.euro.ecb.europa.eu.

