Så här läser du din faktura/kontoutdrag, insida

Här ser du förklaringar på vad din faktura från Cellbes kan innehålla. Har du några
frågor är du välkommen att ringa till Cellbes Kundtjänst tel. 033- 10 60 00
HÖSTFAVORITER

ÄNTLIGEN ÄR HÖSTMODET HÄR!

8
från

Informativt brev

Vårt månadsbrev där vi ger dig
nyheter, inspiration och tips.

199,–

7

Topp. Söt spetstopp med ledig passform och liten holkärm. Jersey med ﬁn
struktur bak samt fodrad med jerseylinne fram. Dekorativ spetskant i halsringningen. Längden följer storleken ca
62-72 cm från axeln. Trikådel 100% bomull.
Spets 70% bomull, 30% polyamid.
Tvätt 40°.
Fler färger ﬁnns på Cellbes.se

cellbes.se

Månadens erbjudanden

Det här får du bara inte missa!
Här hittar du nya utvalda saker
ur vårt sortiment varje månad.

art. nr 52-40 87 92

✂

8

349,–
Inbetalningsavi

Här finns all information som
behövs för din inbetalning.
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cellbes.se

art. nr 52-70 35 15

✂

Beloppsfält

Här kan du fylla i det belopp du vill
betala. Minsta månadsinbetalning
är ”lägsta belopp”, se punkt 2.

1

Hos oss hittar du sköna plagg både för en välklädd vardag
och höstens festliga tillfällen! På Cellbes har vi nämligen
fokus på behaglig passform – kläder ska sitta både snyggt
och bekvämt. Med vårt stora urval av modeller och storlekar
(mellan 34 – 64 för damer och 4 – 14 för herrar) kan alla hitta
sina egna höstfavoriter!

2

Det lägsta belopp du måste betala
på din faktura denna gång.
Du kan själv välja om du vill betala
ett högre belopp.

Lägsta belopp att betala

Marie
Holly Nilsson
Halen
Lantmannagatan
16
Shoppinggatan 12
26254
ÄNGELHOLM
12345 Stockholm

Rött är rätt, blått är ﬂott!

Blått är ﬂott och är färgen som fortsätter hålla sig på trendtoppen.
Rött är höstens mesta kulör och värmer från topp till tå!
En hel palett med rött i olika toner som rost, vinröd, aubergine,
plommon sätter färg både på dam-, herr- och barnmodet!

Fraktfritt*!

Vi är glada att ha dig som kund och vill gärna visa vår uppskattning – beställ före den 23 september så bjuder vi på frakten!
Hjärtligt välkommen att frossa i mode och vackra vinterfärger
i årets höst- och vinterkatalog. Passa på att utnyttja ditt
erbjudande och gör din beställning redan idag!
Varma hösthälsningar

BELOPP ATT BETALA
Lägst belopp att betala

1952,00
96,00

Förfallodag

2013-08-28

OCR-/Kontonummer

10000 00119 60159

Plusgironummer

955502-0

Tips! Dela upp betalningen med konto och betala i din
egen takt upp till 36 månader. Välja att delbetala genom att
byta till konto. Då betalar du det lägsta beloppet: 96,00 kr.
Effektiv årsränta f.n. 27,42%.
Hälsningar
Cellbes Kundtjänst Tel. 033-10 60 00

Vi älskar ALLA FORMER
Läs mer på cellbes.se/formguide
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OCR-nummer

4

Se dina transaktioner på baksidan

united shapes of cellbes

Förfallodag

Detta datum ska betalningen
finnas hos Halens.

Referensnummer för
just din betalning.
Ska anges vid betalning
via internetbank.

Vår fordran har överlåtits till Nordea Finans Sverige AB (publ), 103 82 Stockholm. Betalning skall ske till nedanstående konto.

9
955502-0
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Vid inbetalning på annat sätt ange
referens 100000011960159

F R A KT

F R IT T *

Uppge k
od 24

09

Gäller vid
neras m köp för minst 2
Max 1 gå ed andra erbjudan00 kr. Kan ej komb
ng per ku
nd. Gäller den eller rabatter. it.o.m. 23/
9 2013.
*

De röda punkterna gäller enbart
när du betalar med faktura
– inte vid delbetalning (konto).

FAKTURA

Härligt höstmode för alla
former i alla storlekar! 7

Anna Grahm
Marknadschef
Känga. Med snörning och dragkedja
på insidan. Klackhöjd 3 cm. Skafthöjd
22 cm. Skaftvidden regleras med
snörningen. Av PU med textilfoder.
Grov gummisula.
Fler färger ﬁnns på Cellbes.se

Belopp att betala

Den sammanlagda summan
som du ska betala.
Du kan alltid välja att betala
ett högre belopp.

cellbes.se

uppge kod: 2409

Missa inte
dina utvalda
erbjudanden!

Vill du betala hela fakturan eller dela upp betalningen?
Lägsta belopp att betala: 96,00

5

Nordea Finans Sverige AB
c/o Cellbes

Marie Nilsson
Holly Halen
Lantmannagatan
16
Shoppinggatan 12
26254
ÄNGELHOLM
12345 Stockholm
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#

100000011960159 #

Plusgironummer

Numret på Halens inbetalningskonto.

>

6
9555020 # 16#

Kreditinformation

I denna ruta får du information
som har med din
faktura/kontoutdrag att göra.

Så här läser du din faktura/kontoutdrag, utsida

SPECIFIKATION.
Specifikation

Periodens händelser så som köp,
inbetalningar, avgifter, saldo och totalt
skuldbelopp (vid faktura är skuld vid
utskriftsdatum det totala beloppet
som du ska betala).

Vanliga frågor

Här hittar du varje månad svar
på några av de vanligaste frågorna
från våra kunder.

2013-06-07

FÖREGÅENDE MÅNADS SKULD

2013-07-01

Insättning

2013-07-29

KÖP

2013-08-28

Faktureringsavgift

2013-08-07

SKULD VID UTSKRIFTSDATUM

11

Har du retunerat en vara? Se information nedan.

1.593,20

19,00

VANLIGA FRÅGOR.

Här finns alla uppgifter du
behöver när du vill kontakta
Halens Kundtjänst.
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13
Vi på kundtjänst hjälper dig gärna!

Månadens erbjudanden

Det här får du bara inte missa!
Här hittar du nya utvalda saker
ur vårt sortiment varje månad.

1.952,00

Du når oss lättast på tiderna nedan
Mån – Fre 08 – 20 & Lör – Sön 10–15

14

033-10 60 00
Låg

DINA VIKTIGASTE UPPGIFTER

12

Har du returnerat en eller ﬂera varor som inte dragits av på
denna faktura beror det på att fakturan skrivits ut innan returen
registrerats hos oss. För att få fram korrekt belopp att betala,
vänligen dra av summan på de varor du returnerat och lägg till
55 kr i returfrakt (gällande reklamation se köpinfo cellbes.se).
Är du osäker på vilket belopp du skall betala så hjälper vår
kundtjänst dig gärna på telefonnummer 033-10 60 00.
Du kan även skicka e-post till kundtjanst@cellbes.se

Jag vill delbetala. Hur gör jag?

Om du valt att betala via faktura så är det i de ﬂesta fall möjligt
att dela upp betalningen genom att aktivt byta till konto. Det
gör du genom att betala in det lägsta beloppet att betala som
är angett på fakturans framsida.
Fullständig köpinfo och kreditvillkor på hittar du på
cellbes.se. Har du frågor kan du kontakta kundtjänst.

cellbes.se

Telefontraﬁk
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NEDAN FINNER DU SVAREN PÅ DE VANLIGASTE FRÅGORNA.

Min retur är inte avdragen på fakturan.
Vad gör jag?

Kundtjänst

1.933,00

Avser faktura 130721-00783-01
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12

RETURADRESS: 501 81 BORÅS

1.593,20-

Hög

Dygn
08

12

16

20

Månad
1

5

10

15

20

25

31

Jumper
Beställ på cellbes.se
52-40 72 65 Jeansblå

Fler färger ﬁnns på Cellbes.se

från

249,–

