Här ser du ditt telefonnummer, som fakturan
avser, och ditt kundnummer, som du bl.a.
använder när du ska ansöka om e-faktura.

Här ser du dina namn- och adressuppgifter.
För att enklast ändra din adress eller e-post
loggar du in på comviq.se

Det här är datumet när din
faktura skapades.

I den rosa rutan hittar du alla
detaljer du behöver för att
betala fakturan i tid: belopp,
plusgiro att betala till, vilket
datum fakturan senast ska
vara betald för att undvika
påminnelseavgift och
OCR/fakturanummer.

Tips! Det går också bra att
betala till Bankgiro: 568-4303

Om du har valt att ha
automatisk betalning med ditt
kort så behöver du inte tänka
på att betala fakturan. Det
sker med automatik.

Det här är en enkel
sammanställning ditt totala
fakturabelopp för den här
månaden. Du kan se mer
detaljer genom att vända på
bladet och läsa vad som
ingått i fakturan.

Här ser du vad du har för
abonnemang och vilken
telefonmodell du avbetalar
för. Månadskostnaden ser du
till höger.

Avgift sker i efterskott och är
baserad på antal månader
som din avbetalning ligger på
(24 månader).

Här ser du dina samtal, SMS
och MMS inom Sverige. För
dig som har Fastpris står det
0 kr i belopp på alla rader
eftersom det ingår. Om du
har Fastpris Mini visas
belopp för samtal utöver dina
200 fria samtalsminuter.

Har du ringt samtal, skickat
SMS/MMS till utlandet ser du
dina kostnader här.

Har du ringt/tagit emot samtal
eller skickat SMS/MMS i
utlandet ser du dina
kostnader här.

Har du köpt tjänster som
kostar extra dyker de upp
här. Det kan handla om t.ex.
extra surf eller betalningar
med mobilen. Här hamnar
också påminnelseavgift om
du har glömt att betala din
faktura i tid.

Om din faktura har blivit
justerad på något sätt ser du
det här

Om du har saldo på ditt
abonnemang och du har
nyttjat detta så syns det här.

