
Afaceri
Facturi

Facturi - Formulări
Română Hindi
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru
serviciile prestate este în valoare de...

मेरी सेवाओं के लिए, कृपया मेरे वेतन का भुगतान करें

Formal, foarte politicos

Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ...
atașată prezentei pentru ...

इस पत्र के साथ चालान नं. .... पाईए.

Formal, politicos

Va fi trimisă prin fax factura pro forma. चालान का प्रपत्र फैक्स किया जाएगा
Formal, direct

A se achita imediat după primirea bunurilor.  माल मिलते ही कीमत चुकाया जाएगा.
Formal, direct

Suma totală de plată este... सारे वस्तुओं का कुल रकम है...
Formal, direct

Conform politicii companiei facturarea se face
doar în Euro.

हमारे कम्पनी का नीयम है कि चालान सिर्फ यूरो में किया जाएगा.

Formal, foarte direct

Facturi - Reamintirea plății
Română Hindi
Vă reamintim faptul că termenul pentru
achitarea ... a fost depășit.

हम आपको याद दिलाना चहते हैं कि आपके _____ के भुगतान का समय
कालातीत हो चुका है.

Formal, foarte politicos

Vă reamintim faptul că factura este încă
neachitată.

हम आपको याद दिलाना चहते हैं कि ऊपर दिए गए चालान का अब तक
भुगतान नहीं हुआ है.

Formal, politicos

Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu
am primit încă o confirmare pentru plata facturii.

हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, ऊपर दिए गए चालानों का अब तक हमें प्रेषण
नहीं मिला है.

Formal, politicos
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Afaceri
Facturi
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să
achitați în zilele următoare.

कृपया आप अपने कर्ज़ को आने वाले कुछ दिनों में चुका दें.

Formal, politicos

Din datele noastre reiese faptul că factura nu a
fost încă achitată.

हमारा रिकार्ड बताता है कि चालान का अब तक भुगतान नहीं किया गया
है.

Formal, direct

Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede. कृपया भुगतान जल्द से जल्द भेज दीजिए.
Formal, direct

Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați
pentru...

हमें अब तक... का भुगतान नहीं मिला है.

Formal, foarte direct

Departamentul nostru comercial vă poate
elibera actele de livrare doar după ce va primi o
copie a confirmării de plată.

हमारी लेखा विभाग आपके पोत लदान को तब ही निर्गम कर सकती है जब
आप हमें आपके चेक/ट्राँस्फर की कापी भेजें.

Formal, foarte direct

Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu
luați în considerare această scrisoare.

अगर आप भुगतान भेज चुकें हैं, तो इस पत्र पर ध्यान न दें.

Formal, politicos
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