
Afaceri
Facturi

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

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning
...

Formal, foarte politicos

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

Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...

Formal, politicos

Va fi trimisă prin fax factura pro forma. Proformafakturan kommer att faxas.
Formal, direct

A se achita imediat după primirea bunurilor. Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Formal, direct

Suma totală de plată este... Det totala betalningsbeloppet är ...
Formal, direct

Conform politicii companiei facturarea se face
doar în Euro.

Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK
(svenska kronor).

Formal, foarte direct

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

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är
försenad.

Formal, foarte politicos

Vă reamintim faptul că factura este încă
neachitată.

Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura
fortfarande är obetald.

Formal, politicos

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

Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en
betalning för ovanstående faktura.

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

Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan
inom de närmaste dagarna.

Formal, politicos

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

Våra register indikerar att fakturan ännu inte har
betalats.

Formal, direct

Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede. Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Formal, direct

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

Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...

Formal, foarte direct

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

Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din
order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på
din check/betalningsöverföring.

Formal, foarte direct

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

Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att
ignorera detta meddelande.

Formal, politicos
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