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أرجو دفع المبلغ التالي... مقابل الخدمات
التي قدمناها لك.

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami,
proszę o uiszczenie podanej kwoty...

رسمية، مؤدبة جدا

تجد مرفقا مع هذه الرسالة فاتورة رقم...
لـ...

Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o
numerze...za...

رسمي، مؤدب

سيتم إرسال نسخة مبدئية من الفاتورة
بالفاكس.

Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.

رسمية، مباشرة

سيتم الدفع فورا بعد استالم البضاعة. Płatne przy odbiorze.

رسمية، مباشرة

المبلغ الكلي المستحَقّ هو... Łączna kwota do zapłaty wynosi...

رسمية، مباشرة

تنصُّ سياسة شركتنا على أن الفواتير يجب
أن تكون باليورو فقط.

Przyjmujemy tylko płatności w euro.

رسمية، مباشرة جدّا
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اسمح لنا بأن نذكّرك بأن المبلغ المستحَقّ
دفعه... متأخر.

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...

رسمية، مؤدبة جدا

اسمح لنا بأن نلفت انتباهك إلى أنّ
الفاتورة المرفقة أعاله لم يتمّ تسديدها بعد.

Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek
nie został jeszcze uregulowany.

رسمية، مؤدبة
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لم نستلم بعدُ، وفقا لسجالتنا، مبلغ الفاتورة
المرفقة أعاله.

Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze
przelewu za rachunek.

رسمية، مؤدبة

سنكون مَمْنونين إذا قمت بإلغاء حسابك
خالل األيام القليلة القادمة.

Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych
kilku dni.

رسمية، مؤدبة

تشيرُ سجالتنا إلى أنّ الفاتورة لم يتم دفعها
بعدُ.

Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż
nieuregulowany.

رسمية، مباشرة

الرجاء إرسال المبلغ المطلوب بسرعة. Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.

رسمية، مباشرة

لمْ نستلم بعدُ المبلغ المدفوع لـ... Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...

رسمية، مباشرة جدا

لنْ يقوم قسم الحسابات لدينا بالسماح
بشحن هذا الطلب إال إذا استلمنا نسخة من

الشيك \ الحوالة المالية.

Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację
zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.

رسمية، مباشرة جدا

الرجاء إهمال هذه الرسالة إذا قمت بإرسال
المبلغ المطلوب مسبقا.

Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę
zignorować tę wiadomość.

رسمية، مؤدبة
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