
Afaceri
Facturi

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

Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica
ediyorum.

Formal, foarte politicos

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

... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.

Formal, politicos

Va fi trimisă prin fax factura pro forma. Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile
gönderilecektir.

Formal, direct

A se achita imediat după primirea bunurilor. Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Formal, direct

Suma totală de plată este... Ödenecek toplam miktar ...
Formal, direct

Conform politicii companiei facturarea se face
doar în Euro.

Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket
politikamızdır.

Formal, foarte direct

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

Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme
tarihiniz geçti. 

Formal, foarte politicos

Vă reamintim faptul că factura este încă
neachitată.

Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş
olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.

Formal, politicos

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

Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi
bir ödeme yapılmamış.

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

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu
temizlerseniz çok memnun olacağız.

Formal, politicos

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

Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.

Formal, direct

Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede. Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Formal, direct

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

Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.

Formal, foarte direct

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

Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için
gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.

Formal, foarte direct

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

Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate
almayınız.

Formal, politicos
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