
Üzleti élet
Számla

Számla - Nyilatkozat
magyar francia
A szolgáltatásaimért a következő összeget
kérném ...

Merci de régler le montant suivant...

Hivatalos, nagyon udvarias

A ... számláját a csatolmányban találhatja. Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Hivatalos, udvarias

A proforma számlát faxon fogom küldeni. La facture pro forma sera faxée.
Hivatalos, közvetlen

Számlázás után közvetlenül fizetendő. Réglable directement après réception des biens.
Hivatalos, közvetlen

A fizetendő összeg összesen ... La montant total à payer est de...
Hivatalos, közvetlen

Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak
euróban számlázunk.

La politique de notre entreprise est de facturer les
montants uniquement en Euros.

Hivatalos, közvetlen

Számla - Emlékeztető
magyar francia
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje
lejárt.

Nous nous permettons de vous rappeler que le
paiement de... est en retard.

Hivatalos, udvarias

Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még
mindig kiegyenlítetlen.

Nous nous permettons de vous rappeler que la facture
ci-dessus demeure impayée.

Hivatalos, udvarias

A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett
meg hozzánk a fenti számla átutalása.

Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de
paiement pour la facture ci-dessus.

Hivatalos, udvarias

Örülnénk, ha a következő pár napon belül
tisztázná a számláját.

Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans
les jours à venir.

Hivatalos, udvarias
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Üzleti élet
Számla
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még
nem lett kifizetve.

Nos archives montrent que la facture demeure impayée
payée.

Hivatalos, közvetlen

Kérem, küldje el a kifizetést azonnal. Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Hivatalos, közvetlen

Még nem kaptuk meg a .... kifizetését. Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Hivatalos, nagyon közvetlen

A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt
a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől
a csekk/átutalás másolatát.

Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de
votre commande à la réception d'une copie de votre
chèque / virement.

Hivatalos, nagyon közvetlen

Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem
tekintse levelemet tárgytalannak.

Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci
d'ignorer cette lettre.

Hivatalos, udvarias
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