
TELIA FINANCE DANMARK, FILIAL AF TELIA FINANCE AB, SVERIGE, ADRESSE: HOLMBLADSGADE 139, 2300 KØBENHAVN S 
CVR-NR.  25370457, HJEMSTEDSADRESSE: SOLNA, SVERIGE

HEJ!
Velkommen til Telia Finance. Vi sender her din første Delbetalingsregning 
sammen med en kort guide.

En regning for din Delbetalingskonto – og en for dit abonnement
For at give dig det bedste overblik over din Delbetalingskonto, dine køb og månedlige 
betalinger indeholder din regning kun det. 

Har du et mobilabonnement hos Telia modtager du en særskilt regning for det. På den måde 
kan du let holde tingene adskilt og se hvad der er hvad.

Spar penge med Betalingsservice
Din første regning modtager du med posten uden beregning. Herefter koster det 49 kr./md. at få 
regningen printet med giro-kort og sendt via posten. 

Vi anbefaler derfor at du tilmelder regningen Betalingsservice. Det koster kun 0 kr./md. og du 
sparer derfor 588 kr. om året – og tilmed et lille stykke af regnskoven. Du tilmelder regningen via 
din bank eller netbank.

Fuldt overblik over din konto online
På www.telia.dk/mit-telia finder du dine regninger sammen med et overblik over din 
Delbetalingskonto. Du kan se dine køb, indbetalinger og hvor meget du kan købe for.
Første gang du logger på Mit Telia, skal du bruge dit NemID, hvis ikke du allerede har et login.

Fleksibel betaling
Du kan når som helst indbetale ekstra og dermed forkorte tilbagebetalingsperioden. Du kan 
også til enhver tid at betale det hele ud på én gang.

Ønsker du at betale ekstra kan du gøre det ved at overføre til vores konto i Danske Bank 
med registreringsnummer: 3274 og kontonummer: 3274000953. Husk at tilføje dit 
Delbetalingskontonummer så vi kan se hvem pengene kommer fra.

På bagsiden finder en kort guide til din Delbetalingsregning.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Telias kundeservice på 80 40 40 40.

Venlig hilsen

Telia Finance



 Saldo
 Her ser du sidste måneds saldo, indbetalinger,  

nye køb og din nye saldo.

 Til betaling
 Her kan du se det beløb der som minimum skal 

betales, samt datoen det senest skal være betalt.

 Dine data
 Her ser du dit Delbetalingskontonummer, 

fakturanummer og dato. 

 Giro-kort
 Her finder du alle de oplysninger du skal bruge for at 

betale regningen og tilmelde den Betalingsservice.

 Specifikation
 På bagsiden af regningen finder du en specifikation. 

Her ser du alle køb, indbetalinger, gebyrer o.l.

SÅDAN LÆSER DU DIN REGNING

Brug for hjælp?
Telia Kundeservice kan hjælpe med svar på spørgsmål til både regningen og din Delbetalingskonto.  
Du kan ringe til dem på telefon 80 40 40 40 eller skrive til dem her: www.telia.dk/kontakt

Du kan læse mere om Delbetaling på www.telia.dk/delbetaling
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Kreditornummer og beløbsmodtagerKreditornummer og beløbsmodtagerBetalings-ID og indbetaler

KA71                        KVITTERING
Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det
udelukkende pengeinstituttets kvitteringstryk der er bevis for
hvilket beløb der er indbetalt.

Kan betales i pengeinstitut og p  posthuse

Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering

Kroner Øre Betalingsdato Kroner Øre

Til maskinel aflæsning - Undg  venligst at skrive i nedenst ende felt
Dag M ned r

FIK 752 (12.06) 2000 Fakturanr.: 10
Tilmelding til Betalingsservice:

PBS nr.: 08843368 Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: 160821000000161

160821000000161

160821000000161

Test Person1

Testv gen 1

1234 København K

82636897
Telia Finance Danmark
Holmbladsgade 139
2300 København S

82636897
Telia Finance Danmark
Holmbladsgade 139
2300 København S

+71<160821000000161 82636897

219 00

+ <

Kontonr.Reg.nr.

Fakturanr.: 10
Tilmelding til Betalingsservice:

PBS nr.: 08843368 Deb.gr.nr.: 00001
Kundenr.: 160821000000161

219 00

FAKTURA

Test Person1
Testv gen 1
1234  København K

Return address: Postal Services Europe, SE-621 88 VISBY, SWEDEN

SALDO

Sidste m neds saldo 0,00 kr.

Betaling modtaget - 0,00 kr.

Nye køb + 5256,00 kr.

Andet + 0,00 kr.

Ny saldo = 5256,00 kr.

TIL BETALING

219,00
Mindstebeløb

kr.

Betalingsdato 01.09.17

Fakturanummer: 10 Fakturadato: 13.08.17 SWIFT: DABADKKK
TELIA FINANCEKontonummer: 160821000000161 Betalingsdato: 01.09.17 IBAN: DK7430003274000953

Hej!

Her er m nedens oversigt over din Telia Delbetalingskonto. Har

du mobilabonnement hos Telia, vil du modtage en særskilt

regning for det.

P  www.telia.dk/mit-telia kan du logge p  og se alle dine

regninger samt køb, r dighedsbeløb og historik p  din Telia

Delbetalingskonto.

Hvis du ikke allerede har gjort det, anbefaler vi at du tilmelder din

regning Betalingsservice. Det koster 49 kr./md. at f  regningen

sendt med et girokort pr. post. Betalingsservice koster dig ikke

noget (0 kr.md.).

9A;1;1;1;226;226.00;;A9

SPECIFIKATION

KONTOUDTOG

Dato Beskrivelse Saldo (kr.) Beløb (kr.)

Sidste m neds saldo 0,00

13.08.17 Amager: Apple iPhone 7 Plus 32GB Gold (24 mdr. / Jul

17)

219,00

Nye indkøb

05.07.17 Amager: Apple iPhone 7 Plus 32GB Gold (24 mdr. / Jul

17)

5 256,00

13.08.17 Ny saldo 5 256,00

219,00 kr.

Fakturanummer: 10

Kontonummer: 160821000000161

Kreditgrænse: 10000,00

SPAR 588 KR. OM RET!

Tilmeld din regning Betalingsservice via netbank, s  sparer du de

49 kr./md, som det koster, at f  tilsendt regningen med posten sammen

med et giro-kort.

Dine regninger kan du altid finde online p  www.telia.dk/mit-telia.

KONTAKT

Har du spørgsm l er du velkommen til at kontakte Telias kundeservice p

telefon 80 40 40 40 alle hverdage eller via www.telia.dk/kontakt.
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