
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

KVITTERINGKA 71

Kreditornummer og beløbsmodtagerKreditornummer og beløbsmodtager

Underskrift ved overførsel fra konto Kvittering

Betalings-ID og indbetaler

Til maskinel aflæsning - Undgå venligst at skrive i nedenstående felt FIK 751 (05.02) 0873

Checks og lignende accepteres under forbehold af at penge- 
instituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i penge- 
institut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets 
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Reg.nr. Kontonr.

År

INDBETALINGSKORT

Kroner Øre Betalingsdato

Dag Måned

Kroner Øre

Regning

Hi3G Denmark ApS
Scandiagade 8
2450 København SV

3 (Hi3G Denmark ApS), Kundeservice, Scandiagade 8, 2450 København SV, Telefon: 70 313 313, Telefax: 70 313 131, Web: www.3.dk, CVR nr: 26 12 34 45
Hi3G Denmark ApS er et samarbejde mellem Hutchison Whampoa og Investor AB

696969696969
2222222222

Fakturanr.

Kundenr.

Hi3G Denmark ApS
Scandiagade 8
2450 København SV

82246223 82246223

3 (Hi3G Denmark ApS)
Kundeservice
Scandiagade 8
2450 København SV

3 (Hi3G Denmark ApS)
Kundeservice
Scandiagade 8
2450 København SV

Tilmelding til BetalingsService

Tilmelding til BetalingsService

PBS-nr.
Kundenr.

03632334
2222222222

Deb. gr. nr.
Kreditornr.

01000
80165897

Kundenr.
Fakturanr.

2222222222
696969696969

Deb. gr. nr.
Kreditornr.

01000
80165897

+71<000696969696960 +82246223<

512110

Kundenummer
Faktureringsdato
Fakturanummer
Betalingsdato

2222222222
16.11.2015

696969696969
01.12.2015

Hjælp til din regning

Husk at forbrug i udland, 
gebyrer eller køb af tjenester 
(fx billetter, 
afstemninger eller spil) ikke er 
inkluderet i dit abonnement 
og koster ekstra.

Dit forbrug bliver nulstillet den 
16. hver måned. Hvis du fx har
5 GB data, kan du bruge dem
fra den 16. i én måned til den
15. i næste måned.

Få overblik over forbrug, 
servicer og regninger 
på din personlige side 
3.dk/selvbetjening - eller med
Mit 3 app.

Hvis du har spørgsmål til 
regningen, kan du altid 
besøge 3.dk/regning.

Forbrugsperiode 16.10.2015 - 15.11.2015 Side 1(1)

Total inkl. moms 883,01
Moms 105,85

883,01 DKKBeløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 01.12.2015

Momsspecifikation

Momssats Beløb ekskl. moms Resulterende moms Beløb inkl. moms

353,76 Inkl. 353,76
25% 423,40 105,85 529,25

777,16 105,85 883,01Sum

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

1.  Her kan du se dit kundenummer og fakturanummer. Du kan også her se, hvornår din regning er udskrevet.

2.  Her kan du se diverse information fra 3.

3.  Her kan du se perioden for dit forbrug, som din regning dækker.

4.  Her kan du se, hvornår du senest skal betale din regning, og om din regning bliver betalt via Betalingsservice eller  
kreditkort. Beløbet er det totale beløb inklusiv dine abonnementer og forbrug.

5.  Her kan du finde de oplysninger, som du skal bruge for at tilmelde dig Betalingsservice. Er du endnu ikke tilmeldt, kan du 
tilmelde dig direkte hos Betalingsservice.

6.  Her kan du finde betalingsoplysninger, hvis du fx skal betale din faktura via netbank.
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https://www.betalingsservice.dk/BS/?id=1&pbs=ebf1a7a455feeabe569837d867e7db8b&dbnr=&dbgr=01000&navn=&adr=&postby=&knmin=&knmax=&allefelter=0


Kontooversigt

Side 1(1)

Kundenummer
Faktureringsdato
Fakturanummer

2222222222
16.11.2015

På din kontooversigt kan du se en liste med dine abonnementer, samt hvor meget du er opkrævet for dine abonnementer og aftaler.

Kontooversigt for Marketing

Abonnementsliste Beløb inkl. moms

70313313 444,06
31313131 130,00

207,00

Marketing Voice
Marketing Data
3Afbetaling Apple iPhone 6 Plus 16GB Gold - udløber September 2016
3Afbetaling Tilbehør - udløber Januar 2016

DKI00123456 

Diverse Dato

Betalingsgebyr 15.11.2015 9,25

Total inkl. moms 883,01

696969696969

AI000234567 102,70

7.  Hvis du har mere end ét abonnement, vil du få tilsendt en kontooversigt.

8.  Her kan du se navnet på din konto.

9.  Her kan du se listen med abonnementer du har hos 3.
  
 Hvis du vil se de enkelte beløb mere specificeret, kan du se det på Fakturaoversigten for det pågældende telefonnummer.

10.  Her kan du se krediteringer og gebyrer. Er du opkrævet for et gebyr, kan du se det her. Det kan fx være betalingsgebyr som 
i dette tilfælde.

SIDE 2
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 Regningsoversigt for Marketing voice 70313313

Regningsoversigt

Side 1(2)

Kundenummer
Faktureringsdato
Fakturanummer

2222222222

16.11.2015

Her på oversigten kan du se, hvad din regning for hvert enkelt mobilnummer består af. Vær opmærksom på, at dit abonnement bliver faktureret forud, 
mens forbrug bliver faktureret bagud.

Inkl. moms

180,00

180,00

Forbrug Periode / Dato 

16.10.2015 - 15.11.2015
AntalTale Tidsforbrug

6 00:01:10 0,00Opkald til 3Svar
23 00:57:00 0,00Opkald til Fastnettelefon

310 26:43:00 0,00Opkald til andre Mobiloperatører
3 00:04:00 0,00Opkald til special- og servicenumre  1

20 01:50:00 0,00Samtaler foretaget inden for EU
5 00:09:00 0,00Samtaler modtaget inden for EU

Subtotal - Tale 367 0,0029:44:10

AntalMeddelelser 
143 0,00SMS inden for Danmark

3 0,00SMS sendt inden for EU
2 5,00SMS sendt uden for EU

11 0,00MMS inden for Danmark
Subtotal - Meddelelser 159 5,00

Data 
0,00Data
0,00Data inden for EU

Volume / Forbrug 
13251 MB 549 KB 

109 MB 762 KB 
0 MB 400 KB 39,06Data uden for EU

Subtotal - Data 39,06

AntalIndholdstjenester 
1 120,00Tilkøb af ekstra Data

Subtotal - Indholdstjenester 1 120,00

I alt - Forbrug 164,06

1) For mere information om servicenumre se 3.dk/servicenumre.

Diverse Dato

27.10.2015 100,00Nyt SIM kort

I alt - Diverse 100,00

Total inkl. moms 444,06

696969696969

Abonnement
     Fri Tale 5 GB - 3Deling 
I alt -  Abonnement

Periode / Dato 

16.11.2015 - 15.12.2015

11.  Her kan du se hvilket nummer regningsoversigten gælder for. Har du flere numre, vil der være en regningsoversigt for hvert 
af dine abonnementer.

12.  Under abonnement kan du se en oversigt over dit abonnement. Har du tillægspakker, vil du også kunne se dem her.

13.  Dine opkald er fordelt på, hvilken opkaldstype der er tale om. Det kan fx være ’Opkald til Fastnettelefon’ eller ’Opkald til 
3Abonnent’. Hvis du er opkrævet ’Opkaldsafgift’, kan du her se det samlede antal. Du kan også her se, om du har foretaget 
opkald til numre i udlandet, samt opkald foretaget eller modtaget i udlandet. Husk at tjekke de gældende priser på  
3.dk/udland.

14.  Her kan du se alle dine SMS og MMS beskeder.

   SMS - Hvis du har frie SMS beskeder inkluderet i jeres abonnement, kan du se antal af dine afsendte SMS beskeder her. 
Hvis du har sendt SMS beskeder til eller fra udlandet, vil du også kunne se dem her.

   MMS - Hvis du har frie MMS beskeder inkluderet i abonnementet, kan du se antal af dine afsendte MMS beskeder her. Når 
du sender MMS beskeder fra udlandet, opkræves du en enhedspris, samt pris pr. megabyte (MB) data. Datamængden vil 
fremgå under kategorien ’Data’ nedenfor.

SIDE 3
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 Regningsoversigt for Marketing voice 70313313

Regningsoversigt

Side 1(2)

Kundenummer
Faktureringsdato
Fakturanummer

2222222222

16.11.2015

Her på oversigten kan du se, hvad din regning for hvert enkelt mobilnummer består af. Vær opmærksom på, at dit abonnement bliver faktureret forud, 
mens forbrug bliver faktureret bagud.

Inkl. moms

180,00

180,00

Forbrug Periode / Dato 

16.10.2015 - 15.11.2015
AntalTale Tidsforbrug

6 00:01:10 0,00Opkald til 3Svar
23 00:57:00 0,00Opkald til Fastnettelefon

310 26:43:00 0,00Opkald til andre Mobiloperatører
3 00:04:00 0,00Opkald til special- og servicenumre  1

20 01:50:00 0,00Samtaler foretaget inden for EU
5 00:09:00 0,00Samtaler modtaget inden for EU

Subtotal - Tale 367 0,0029:44:10

AntalMeddelelser 
143 0,00SMS inden for Danmark

3 0,00SMS sendt inden for EU
2 5,00SMS sendt uden for EU

11 0,00MMS inden for Danmark
Subtotal - Meddelelser 159 5,00

Data 
0,00Data
0,00Data inden for EU

Volume / Forbrug 
13251 MB 549 KB 

109 MB 762 KB 
0 MB 400 KB 39,06Data uden for EU

Subtotal - Data 39,06

AntalIndholdstjenester 
1 120,00Tilkøb af ekstra Data

Subtotal - Indholdstjenester 1 120,00

I alt - Forbrug 164,06

1) For mere information om servicenumre se 3.dk/servicenumre.

Diverse Dato

27.10.2015 100,00Nyt SIM kort

I alt - Diverse 100,00

Total inkl. moms 444,06

696969696969

Abonnement
     Fri Tale 5 GB - 3Deling 
I alt -  Abonnement

Periode / Dato 

16.11.2015 - 15.12.2015

15.  Her kan du se alt dit dataforbrug. 

  Data kan være, hvis du har surfet på internettet eller sendt e-mails via din mobil. Data foretaget i udlandet vises også her. 
Bemærk, at prisen på data i udlandet er højere, og der opkræves en minimumstakst hver gang du logger på internettet.

  Hvis din mobil er sat til at synkronisere e-mails, kan det være dyrt, hvis du ikke har fri data eller er i udlandet.

  Husk at tjekke de gældende priser på 3.dk/udland.

16.  Indholdstakserede tjenester omfatter bl.a. køb af spil, køb af bus- eller togbilletter samt afstemning som fx X-Factor eller 
Vild med Dans.

17.  Under ’Diverse’ kan du se krediteringer og gebyrer. Hvis du er opkrævet for et gebyr, kan du se dem her. Det kan fx være 
’Oprettelsesgebyr’ eller ’Nyt SIM kort’ som i dette tilfælde. Hvis du er krediteret, kan du se krediteringen her.

18.  Her ser du de samlede udgifter for det pågældende abonnement inden for forbrugsperioden.

SIDE 3 – FORTSAT
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696969696969

 Regningsoversigt for Marketing Data 31313131

Regningsoversigt

Side 1(1)

Kundenummer
Faktureringsdato
Fakturanummer

2222222222

16.11.2015

Her på oversigten kan du se, hvad din regning for hvert enkelt mobilnummer består af. Vær opmærksom på, at dit abonnement bliver faktureret forud, 
mens forbrug bliver faktureret bagud.

Inkl. moms

Periode / Dato 

16.11.2015 - 15.12.2015 130,00
130,00

Forbrug Periode / Dato

Data 
16.10.2015 - 15.11.2015 

Volume / Forbrug

9583 MB 377 KB 0,00Data
Subtotal - Data 0,00

I alt - Forbrug 0,00

Total inkl. moms 130,00

Abonnement
Bredbånd 10 GB - 3Deling 

I alt -  Abonnement

19.  Her kan du se hvilket nummer regningsoversigten gælder for. Har du flere numre, vil der være en regningsoversigt for hvert 
af dine abonnementer.

20.  Under abonnement kan du se en oversigt over dit abonnement. Har du tillægspakker, vil du også kunne se dem her.

21.  Her kan du se alt dit dataforbrug. Data kan være, hvis du har surfet på internettet eller sendt e-mails via din mobil. Data 
foretaget i udlandet vises også her. Bemærk, at prisen på data i udlandet er højere, og der opkræves en minimumstakst 
hver gang du logger på internettet.

  Hvis din mobil er sat til at synkronisere e-mails, kan det være dyrt, hvis du ikke har fri data eller er i udlandet.

  Husk at tjekke de gældende priser på 3.dk/udland.

22.  Her ser du de samlede udgifter for det pågældende abonnement inden for forbrugsperioden.

SIDE 4
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 Regningsoversigt for 3Afbetaling Apple iPhone 6 128GB Gold  - udløber September 2017 DKI00123456

Regningsoversigt

Side 1(1)

Kundenummer
Faktureringsdato
Fakturanummer

2222222222
16.11.2015

696969696969

Her på oversigten får du overblik over dine betalinger til 3Afbetaling.

Inkl. moms

Periode / Dato

November 2015 207,00
3Afbetaling

3Afbetaling 30 mdr. (Afdrag 1 af 30. Restbeløb 6.003,00 kr.) 
I alt - 3Afbetaling 207,00

Total inkl. moms 207,00

19.  I overskriften på regningsoversigten for din 3Afbetaling, kan du se, hvilken telefon du betaler for på din 3Afbetaling.
  
  Her kan du også se udløbsdatoen på din 3Afbetaling.

24.  Her kan du se din 3Afbetaling. 

  Du kan se, hvor mange måneder din 3Afbetaling løber over, og hvad du betaler hver måned. Her kan du også se restbeløb 
efter betaling af dette afdrag.

  
  Du kan også se, hvilken måned din betaling dækker på denne regning.

  3Bonus:
  Hvis du har rabat med 3Bonus, kan du her se hvilket beløb, du bliver modregnet din 3Afbetaling.

SIDE 5
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 Regningsoversigt for 3Afbetaling Tilbehør - udløber Januar 2016 AI000234567

Regningsoversigt

Side 1(1)

Kundenummer
Faktureringsdato
Fakturanummer

2222222222
16.11.2015

696969696969

Her på oversigten får du overblik over dine betalinger til 3Afbetaling.

Inkl. moms

3Afbetaling Periode / Dato

November 2015 54,90
November 2015 22,90

Leather iPad Mini 3 Red (Afdrag 1 af 10. Restbeløb 494,10 kr.) 1 
iP6 Panzer Tempered Glass (Afdrag 1 af 10. Restbeløb 206,10 kr.) 1
iP6 SiliconCase Light Gray (Afdrag 1 af 10. Restbeløb 224,10 kr.) 1 November 2015 24,90

I alt - 3Afbetaling 102,70

Total inkl. moms 102,70

1) Restbeløb efter betaling af dette afdrag

25.  I overskriften på regningsoversigten for din 3Afbetaling Tilbehør, kan du se udløbsdatoen på din 3Afbetaling. 

26.  Her kan du se din 3Afbetaling Tilbehør. 

  Du kan se, hvilket tilbehør du betaler for på din 3Afbetaling Tilbehør, og hvad du betaler hver måned. Her kan du også se 
restbeløb efter betaling af dette afdrag.

 
  Du kan også se, hvilken måned din betaling dækker på denne regning.
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