Så här läser du
din faktura
1. Fakturanummer
Anges när du har några frågor om fakturan i
din kontakt med oss.
2. OCR/referensnummer
Används för att identifiera din betalning.
Det är viktigt att du använder rätt referensnummer när du gör din inbetalning. Detta
nummer finns också längst ner på talongen.
3. Fakturadatum
När fakturan skickades från oss.
4. Förfallodatum
Senaste dag inbetalning ska vara insatt på
vårt konto.
5. Bankgiro och Plusgiro
Observera att SvD har nya bank- och plusgironummer fr.o.m. april 2013.
6. Betalnummer och Kundnummer
Betalnummer används enbart vid registrering
av e-faktura/autogiro. Kundnummer är ditt
identitetsnummer hos oss. Är bra att uppge
vid kontakt med kundservice. Vid inloggning
på SvD:s digitala tjänster kan du välja mellan
e-postadress och kundnummer.
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7. Månadspris
Det pris du betalar för SvD under en kalendermånad.
8. Period
Den leveransperiod som fakturan avser.
Fr.o.m. april 2013 bryter vi fakturorna per
kalendermånad. Den period fakturan avser
varierar beroende på när leveransen startar
och hur betalningen är uppdelad.
9. Faktiskt pris för perioden
Priset för den sammanlagda leveransen. För
hela kalendermånader beräknas priset enkelt
som månadspriset gånger antal månader i
perioden. För att beräkna priset för brutna
månader tar man månadspriset delat i 30,
gånger antal leveransdagar.
10. Moms
Varav moms 6% = Den mervärdesskatt
som gäller för den tryckta tidningen. Varav
moms 25% = Den mervärdesskatt som gäller
för digitala produkter/ tjänster. För momsfördelningen används en schablon. I Sverige har
bara papperstidningen reducerad moms (6%).
11. Produkt och Avtalsnummer
Benämningen på den produkt du
beställt med sitt specifika avtalsnummer.
Fakturavgiften är 20 kr. Om du anmäler dig
till e-faktura eller autogiro betalar du ingen
fakturaavgift.
12. PayEx Sverige AB
Företaget som administrerar
fakturorna åt SvD. Alla synpunkter
på fakturan eller betalningen tas
med SvD:s kundservice.
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Fakturans baksida innehåller de kompletta prenumerationsvillkoren med information om
uppehåll, adressändringar etc.
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