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

For min service, anmoder jeg venligst om følgende
betaling...

رسمية، مؤدبة جدا

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

Vedlagt finder I faktura nr.... for...

رسمي، مؤدب

سيتم إرسال نسخة مبدئية من الفاتورة
بالفاكس.

Proforma fakturaen vil blive faxet. 

رسمية، مباشرة

سيتم الدفع فورا بعد استالم البضاعة. Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.

رسمية، مباشرة

المبلغ الكلي المستحَقّ هو... Det totale beløb der skal betales er...

رسمية، مباشرة

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

Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro. 

رسمية، مباشرة جدّا

Fatture - 
arabo danese

اسمح لنا بأن نذكّرك بأن المبلغ المستحَقّ
دفعه... متأخر.

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.

رسمية، مؤدبة جدا

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

Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig
ikke er blevet betalt.

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

I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en
pengeoverførsel for ovenstående faktura.

رسمية، مؤدبة

سنكون مَمْنونين إذا قمت بإلغاء حسابك
خالل األيام القليلة القادمة.

Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto
indenfor de næste par dage.

رسمية، مؤدبة

تشيرُ سجالتنا إلى أنّ الفاتورة لم يتم دفعها
بعدُ.

Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er
blevet betalt.

رسمية، مباشرة

الرجاء إرسال المبلغ المطلوب بسرعة. Vær så venlig at sende din betaling omgående.

رسمية، مباشرة

لمْ نستلم بعدُ المبلغ المدفوع لـ... Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...

رسمية، مباشرة جدا

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

الشيك \ الحوالة المالية.

Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi
modtager en kopi af din check/overførelse.

رسمية، مباشرة جدا

الرجاء إهمال هذه الرسالة إذا قمت بإرسال
المبلغ المطلوب مسبقا.

Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort
fra dette brev. 

رسمية، مؤدبة
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